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Evaluatie Buitenspeeldag
- 230 kinderen namen deel
- nieuwe locatie door het mooie weer
- Fijn dat de Wir War en de KSA aanwezig was
Bevindingen jeugdraad?
Evaluatie Vormingsdag
- 30 Jeugdleiders namen deel
- sessies waren interessant!
- Bevindingen jeugdraad?
- Goed initiatief, de jeugdleiders waren tevreden over de vormingen die werden aangeboden
Evaluatie Lokale helden
- veel volk op de baan gekregen
- 7 deelnemende horecazaken
- er is veel gebruik gemaakt van de busdienst
Bevindingen jeugdraad?
- nadenken over de drankaart die ze kunnen kopen (sommige personen gebruikte meerdere
kaarten voor eigen gebruik)
- horecazaken motiveren om meer live muziek aan te bieden
- busdienst langer aanbieden (i.p.v. 1 uur tot 3 uur)

Toelichting Zomervakantie
Zie brochure
KSA:
- 21-31 juli KSA-kamp in Arendonk
- Familiedag in september (juiste data volgt nog)
Wirwar:
- 30 juli – 3 augustus aan de zee
- 31 augustus kampvuur
Kaller:
- 3-5 augustus op leidersweekend in de Ardennen
- activiteiten zie fb
Openluchtfilm
- Dinsdag 22 augustus om 21 uur
- Er komt een pol op facebook waar mensen op kunnen stemmen: filmkeuze: Jungle Book –
Jimanji.
- Verenigingen plannen dit ook in als activiteit om dit samen met hun oudste leden of leiding
te doen.
Debattle
Laura Wagemens, Cederic Nijst, Neel Smits gaan samen met Dries de Debattle voor jeugd
uitwerken.
Varia
Oudejaarsnachtbussen
De Kaller gaat een evenement organiseren in het jeugdhuis en de Wirwar viert
oudejaarsnacht altijd in hun lokalen. De KSA viert hun nieuwjaar samen met het jeugdhuis.
Vanuit de jeugdraad is hier geen interesse. Zij blijven liever lokaal oudejaarsnacht vieren.
Blokbar
- Zoeken van een goede locatie (eventueel bovenste zaaltje parochiecentrum)
- noodzakelijk: wifiverbinding, voldoende stroom, chillzone
- controle, door de jeugdraad zelf?
- project voor de examens van het najaar

