Jeugdraad Verslag van 12 september 2018

Aanwezigen:
Dries Bosmans
Dirk smits
Niels Enis

Neel Smits
Wietske Bijnens
Arthon Bijnens

Agenda:
- Evaluatie zomervakantie
- Debattle vrijdag 28 september
- Bussen de Lijn
- opstart Dag van de jeugdraad
varia : nacht van de jeugdbeweging

Evaluatie zomervakantie 2018
- 25 grabbelpas activiteiten
- Nieuwe initiatieven: kidscafé, slotactiviteit wereldwijken, tienerfuif
7 tieneractiviteiten
3 speelstraten (Posthalt, Gewaai, Geerkensveld telkens 1 dag)
1 krekelkamp
1 kleuterkamp
1 sportkamp
1 circuskamp
574 kinderen kunnen bereiken op onze grabbelpasactiviteiten en kampen
42 kinderen kunnen bereiken op onze speelstraten
Openluchtfilm: veel volk, leuke film!
Zomerwerking de verenigingen?
Ksa: goede werking in de zomer. Leuk kamp gehad wel warm! Zaterdag 22 september startdag.
WirWar: veel kinderen ontvangen in de zomerwerking. Ook een goed kampvuur gehad!

Kaller: een aantal goede evenementen georganiseerd: schuimfuif, Kallerkuip, Seperatedparty. De
laatste maand veel vandalisme in de kaller: kassa gepikt, deur stuk gegooid, wc’s afgbroken.

Debattle
Wanneer: vrijdag 28 september
waar: jeugdhuis de kaller
hoe laat: 19uur tot 22 uur
Uitleg: Er zullen 5 partijen opkomen in Zutendaal en hopelijk zullen deze ook allemaal komen
Werkgroepje ( Dries, Neel, Laura, Cedric) werkt het debat uit. Evenement op FB allemaal
delen en reclame maken!
Bussen De Lijn
Pukkelpopbussen iemand deze genomen? Bevindingen?
tijdstip vertrek :

do 16 aug

: 02.30 uur

vr 17 aug

: 02.30 uur

za 18 aug

: 01.30 uur

kosten: 217 euro
Er zullen ook oudejaarsnachtbussen komen. Routevoorstel jeugdraad: Maastricht - LanakenZutendaal – Genk – Bokrijk – Hasselt
Champagneparty in waterschei is ook interessant om langs te rijden.
Dag van de jeugdraad
Zaterdag 10 november
Locatie:?
iemand een leuk idee om te doen?
Werkgroep maken voor de uitwerking?
-

Eten: frituur, pitta, pizza
Comedy
Quiz: (enkel als we de grote zal van De Kaller kunnen gebruiken) (neel en laura)
Fuif met eens een andere DJ

Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 19 oktober
In 2017 hebben we vanuit de jeugdraad een bus ingelegd voor de nacht van de
jeugdbeweging. Herhalen we dit initiatief?
Info mail: De ticketverkoop zal starten op vrijdag 21 september om 12 uur ’s middags en dus niet
om 21 uur ’s avonds.
Jeugdraad heeft beslist om ook dit jaar een bus in te leggen met andere ksa-groepen.

