
Hey iedereen,  

Donderdag 15/9  om  20u is de volgende jeugdraad. We verwelkomen jullie in lokaal 1.1 van het 

administratief centrum, Handelslei 167.   

Dit jaar zullen we de jeugdraden iets anders aanpakken. Bij deze de agendapuntjes voor de komende 

jeugdraad. 

- Wat was jullie toppertje van de zomer voor je vereniging en voor jezelf? 

- Fuifbeleid :  Vraag gemeente Malle: raamcontract voor security op fuiven 

- Jeugdwelzijn : vraag dienst welzijn deelname actie krijtspreuken week GGZ ?  

- Jeugdspeerpuntacties  

o Te adviseren aanvraag Aspibal 4/11/22 

o Aanpassingen reglement :   

1) Het uitlenen van herbruikbare bekers en de aankoop van PMD+ zakken, om het evenement zo 

afvalarm mogelijk te organiseren, zijn niet gratis. Deze info werd toegevoegd aan het vernieuwde 

reglement.  

2) Een tweede punt dat werd toegevoegd is de verplichting om een toilet, geschikt voor mensen met 

een beperking, te voorzien op de evenementensite om erkend te kunnen worden als 

evenementenspeerpuntactie. In sommige gevallen is zulk toilet aanwezig op de site. Indien dit niet 

het geval is, moet het toilet gehuurd worden. Op die manier willen we ook inzetten op de 

toegankelijkheid van evenementen. Om de organisatoren hierin te ondersteunen wordt wel een 

toelage voorzien voor de huur van dit type toilet. (teruggave factuur tot bepaald bedrag) 

- mededelingen jeugddienst : forfaitaire toelage maar :  

▪ Kampvervoer toelage:  Facturen binnen brengen  

▪ Vormingstoelage : deelnamebewijzen binnen brengen 

- Te bespreken :  

-Wat is de rol van jeugdverenigingen/jeugdhuizen/ gemeentelijke jeugdwerk in onze 

gemeenschap?  

- Wat mogen de burgers en de gemeente verwachten van verenigingen/jeugdhuizen ?  

 -Met welke externe partners (vb parochie, andere verenigingen, …) wordt er door het 

jeugdwerk samengewerkt rond welke gemeenschapsvormende activiteiten/ werking ? 

- Data om te noteren :  

- 30/09/22 : OBNM 

- 26/11/22 : Vorming brandveiligheid  



 

 

- recent doorgestuurde info / toegekomen post  :  

 - digitale infoborden 

 - vormingsbrochure opvoedingswinkel 

 


