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AANWEZIGEN
❖ AANWEZIG:
➢ Dagelijks Bestuur jeugdraad:
▪
▪
▪

Michiel Dockx
Ellen Vorsselmans
Leen Bautil

➢ Scouts & Gidsen
▪
▪
▪
▪
▪

Lode Lauwers
Jelle Kerstens
Lennert Sneyders
Berre Boermans
Willem Henderieckx

▪
▪

Giel Nuyts
Caro Nuyts

▪
▪

Jasmien Garousse
Carlyn Sampermans

➢ VIB

➢ KLJ

➢ Lentekind
▪
▪

Yannick Meyers
Reintje Thielemans

➢ Don Bosco
▪

Tom Adriaensen

➢ Jeugdhuis Wiedes:
▪
➢
➢

Jarne Lauwers

Jeugddienst: Elle Verwaest (ter vervanging van Gitte Scheyltjens)
Gemeente Beerse: Stefan Poortmans

❖ VERONTSCHULDIGD:

➢ Dagelijks Bestuur
▪

Lotte Bautil

➢ KSA Beerse

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring vorig verslag
Beerse als Warme Gemeente
Evaluatie Jeugdweek 2019
Subsidieverdeling voor jeugdbewegingen & jeugdhuizen
Beveiliging jeugdlokalen
Puntjes Jeugddienst
Puntjes Schepen van Jeugd
Varia
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1. Goedkeuring vorig verslag:
Het verslag van vorige jeugdraad (4 oktober 2019 in JH Korridor) wordt unaniem goedgekeurd.

2. Beerse als Warme Gemeente
Leen van het DB is samen met Tinne Peeters van onze gemeentedienst naar een infomoment rond
Warme Gemeentes en Steden geweest, waar ook afgevaardigden van de andere uitgekozen gemeentes
(Rijkevorsel & Herentals) in onze regio aanwezig waren. Bij het opzetten van het project komen heel wat
stappen kijken. Men heeft die dag uitgelegd hoe wij als gemeente dat kunnen doen aan de hand van een
7-stappenplan, dat vertrekt vanuit het huidige aanbod en via een behoeftenanalyse en een dedicated
werkgroep zal groeien naar concrete acties.
Op het infomoment werden jongeren beschouwd als personen van 0 tot 25 jaar, maar wij zouden graag
starten met focussen op jongeren vanaf een bepaalde leeftijd (nog te bepalen). Later kan het project dan
eventueel worden uitgebreid naar kinderen.
De opstart van het project zal gebeuren door de gemeente, nadien zal de Jeugdraad samen met de
jeugdverenigingen gevraagd worden om input te geven in het project. Hiervoor zal een
ontmoetingsmoment worden georganiseerd in 2020 met alle partners die met jeugd te maken hebben.
Van hieruit wordt dan een werkgroep opgestart die dan concrete acties zal uitwerken.
De Warme William-banken zullen wel al in het straatbeeld verschijnen. Scouts & Gidsen vertelt ons dat
bij hun achterban er alvast interesse en draagvlak was voor dit project alsook voor het aanduiden van
vertrouwenspersonen binnen de jeugdverenigingen.
Tenslotte melden we ook dat we de komende 2 jaar een budget van €500 krijgen voor bijvoorbeeld de
aankoop van virtueel materiaal.
Vraag:
Het DB vraagt aan de aanwezigen om hun achterban uit te nodigen op het ontmoetingsmoment in 2020.
Dit is volledig vrijblijvend en is louter een moment om input te kunnen verzamelen waar de effectieve
werkgroep nadien mee aan de slag kan.
Vraag:
Het DB vraagt om ook andere mensen die iets met (mentaal) welzijn te maken hebben uit te nodigen
voor het ontmoetingsmoment. Hoe meer perspectieven, des te beter de input op de brainstorm.
Reintje (Lentekind) vraagt of het CKG Lentekind al mee in de uitnodiging zitten?
Dit wordt nagevraagd bij Tinne Peeters van de gemeente. Dezelfde vraag wordt ook gesteld voor Huis
van het Kind, House of Colors en Viviane Cornelissen van OCMW Beerse.

3. Evaluatie jeugdweek
In de evaluatie van de jeugdweek worden verschillende feedbacktechnieken gebruikt.
Er werd aan de verenigingen gevraagd om de eigen activiteiten intern te beoordelen met de achterban.
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Een samenvatting van de feedback over de grotere activiteiten kan hieronder worden teruggevonden:
❖ DEN AFTRAP
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Als afsluiter van Den Aftrap werden de aanwezige kinderen getrakteerd op een hamburger.
Over het algemeen werd dit gezien als een goed initiatief. Er kwam wel de opmerking van Caro
(VIB) dat hierdoor er geen aandenken meer mee naar huis kon worden genomen (wat vorig jaar
wel het geval was bij de surprise boxes).
De Scouts merkt op dat er erg vroeg (10u00) werd afgesproken dit jaar om Den Aftrap op te
stellen. Zij begrijpen dat het voor het organiserende DB moeilijk is om in te schatten hoeveel tijd
het klaarzetten en opstellen van de dagactiviteiten zal innemen, maar willen deze feedback vanuit
hun achterban toch graag even meegeven.
Er wordt aangehaald dat de mensen die de spelletjes/activiteiten in elkaar hadden gestoken niet
aanwezig waren op Den Aftrap zelf, waardoor de uitleg van de activiteiten aan de grotere
leidingsgroep die dag zelf wat moeilijk verliep.
Het concept van dit jaar, waarbij verschillende verenigingen een grote activiteit per leeftijdsgroep
organiseerden, wordt als aantrekkelijker beschouwd dan de opstelling waarin de verenigingen
verschillende standjes/kraampjes/spelletjes op de speelplaats van De Singel voorzien. Hier voegt
men aan toe dat door het nieuwe concept er ook terug meer overzicht was de dag zelf.
Naast enkel eten (hamburgers) zou er ook terug drinken mogen worden voorzien tijdens de
namiddag.
De traktatie van de aanwezigen op koffiekoeken door het DB werd warm onthaald.

❖ XXL KARTONCONSTRUCTIES BOUWEN
▪ Er wordt geopperd dat de gemeente meer activiteiten zou moeten organiseren tijdens de
▪

▪

Jeugdweek.
Het was ook fijn om een “losse” activiteit te hebben. Hiermee doelen we op het niet aanwezig zijn
van een echte structuur in de activiteit. Kinderen mochten vrij spelen met de materialen die
voorhanden lagen.
Over het algemeen werd het Makedo-spelmateriaal als een positief iets ervaren. Het DB speelt
dan ook met de gedachte om dit soort materiaal aan te kopen en uit te lenen aan de verschillende
verenigingen wanneer hier voldoende interesse voor is.

❖ PRETZWEMBAD
▪ Een hele dag zwemmen was wat teveel van het goede.
▪ Meeste leiding moest werken of zit op kot, waardoor het lastig is om voldoende helpende handen
▪
▪

af te vaardigen.
De kinderen vonden het zwemmen interessanter dan het spelen in de sporthal.
De kleine kinderen hadden geen middenstuk nodig, hoewel dat moeilijk in te schatten was door
de organisatie, aangezien dit uiteraard afhangt van de zwemkunde van de kinderen.

❖ GRIEZELTOCHT
▪
▪
▪

De Griezeltocht had te kampen met slecht weer.
De activiteit zelf verliep goed.
Na de Griezeltocht heeft de directie van de Lilse Bergen contact opgenomen met de Jeugddienst
van onze gemeente omdat het evenemententerrein niet naar behoren was opgeruimd. Daarnaast
was er ook geen toelating gevraagd bij de Lilse Bergen zelf.
Het DB heeft dit in samenwerking met KSA Beerse en Elle Verwaest opgelost.
Het terrein werd de eerstvolgende maandagavond opgeruimd en officiële excuses werden
overgemaakt aan het adres van de directie van de Lilse Bergen.
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❖ GALABAL
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Om te starten vroeg het DB of de jaarlijkse receptie (aangeboden door de gemeente) gemist werd
dit jaar. De reacties waren verdeeld. Voor sommige verenigingen is de receptie een aangename
start van het galabal, andere verenigingen lieten uitschijnen niet zoveel waarde te hechten aan
deze receptie.
Omtrent de ceremonie en prijsuitreiking waren er volgende opmerkingen: het was jammer dat er
geen Gouden Schepjes als trofee meer waren zoals andere jaren. Het vooraf stemmen was een
goed idee, omdat dit ervoor zorgde dat de ceremonie zelf vlot verliep. Deze werd trouwens als
voldoende lang ervaren. De categorieën en prijzen waren leuk en origineel.
Daarnaast werd er geopperd om de DJs meteen na de ceremonie te laten starten.
Lode (Scouts) maakte volgende statement “Eerst die ceremonie en daarna direct bam bam bam.”
Over het algemeen werd het galabal als een leuk feestje beschreven.
Wij bedanken ook nog eens de gemeente, het college en het DB voor de gratis vaten (200
consumpties) die werden aangeboden op het galabal.
Blijkbaar was het toch nog onduidelijk dat de gratis vaten voor aantal consumpties stonden, dus
dit puntje nemen we zeker mee naar volgend jaar.

4. Subsidies
1. Subsidieverdeling jeugdverenigingen en -huizen werkjaar 2018-2019:
Vorige jeugdraad werd er gestemd over de subsidieverdeling van het werkjaar 2018-2019. Er
werd toen besloten om de verdeling goed te keuren tenzij er bij de Jeugddienst vragen of
opmerkingen zouden binnenkomen. Dit is gebeurd door de VIB, die vroegen om de
subsidieverdeling alsnog te herzien omwille van de interne miscommunicatie langs hun kant en
de verschillende maatregelen die in het verleden werden genomen door het DB en de Jeugdraad
om de subsidiedossiers makkelijker te doen binnenbrengen. Het DB van de Jeugdraad heeft, na
interne discussie, niet-unaniem besloten om deze herverdeling toe te staan. Daarop hebben ze
alle verenigingen de kans gegeven om aanvullende documenten toe te voegen aan hun
subsidiedossiers. Dit vanuit de gedachte dat we als jeugdraad naar een nieuw, transparanter en
gebruiksvriendelijker subsidiereglement willen evolueren in de nabije toekomst.
2. Subsidies besproken op jeugdraad 6 december 2019:
Het DB vraagt alle aanwezigen om volgende jeugdraad (6 december 2019) zowel de hoofdleiding
als de financieel verantwoordelijken af te vaardigen naar de vergadering. Het DB wil dat moment
gebruiken om het huidige reglement in detail toe te lichten en een eerste blik te werpen op een
vernieuwd model. Op deze jeugdraad zal er niet gestemd hoeven te worden over een nieuw
reglement. Het DB wil dit moment voornamelijk gebruiken om te informeren en om na te denken
over het nieuwe model.
Hierbij aansluitend vraagt het DB ook om alle input omtrent subsidies (waar hebben
verenigingen subsidies voor nodig?) alvast door te sturen naar hen.
KLJ Vlimmeren merkt op dat ze er volgende jeugdraad niet bij zullen kunnen zijn, maar dat ze hun
input alvast doorsturen naar het DB. Daarnaast wordt ook gevraagd om – vanaf dat het nieuwe
reglement wordt geïntroduceerd – een algemeen infomoment voor de verenigingen te
organiseren om iedereen vanaf het eerste moment mee te hebben in dit nieuw verhaal.
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5. Beveiliging jeugdlokalen
Serdert afgelopen weekend (1 november 2019) is er in alle jeugdlokalen in onze gemeente
binnengebroken:
•

•
•

In de nacht van zaterdag (02/11) op zondag (03/11) werd er bij het Jinlokaal van de Scouts &
Gidsen opnieuw een raam kapotgegooid. Daarna zijn de vandalen er ook met de kassa vandoor
gegaan.
Op zondag (03/11) werd er ingebroken bij KSA Beerse en werd bij hen het geld gestolen dat ze
hadden verdiend door een namiddag te gaan helpen op een evenement.
Dinsdagnacht (05/11) waren dan de jeugdlokalen in Vlimmeren aan de beurt:
o Bij Jeugdhuis Wiedes werd er ingebroken en verdween de inhoud van de kassa en het wisselgeld
dat bewaard werd om de kassa te kunnen aanvullen. De sjotterbak en dart werden
kapotgeslagen, alsook het alarmsysteem (dat enkel een oud binnenalarm was).
Bij KLJ Vlimmeren werd een raam geforceerd, maar werd binnen niets kapotgemaakt of gestolen.
Bij VIB stond de nooddeur op de bovenverdieping open, maar werd ook niets gestolen.

•

o
o
Afgelopen zomer waren er ook vandalenstreken op het terrein van Don Bosco.
De daders hiervan zijn inmiddels berecht.

Aangezien het actiepunt “Meer verlichting en camerabewaking rondom de jeugdlokalen” prioriteit
nummer 4 is binnen het 14-puntenplan van de Jeugdraad, vragen we schepen Stefan kort om een
update:
Gemeentedienst Facility werd meteen op de hoogte gesteld na de inbraak en er werd een nieuw
dossier aangemaakt omtrent de beveiliging van gemeentelokalen. De gemeente heeft tevens een
raamcontract bij beveiligingsfirma Sterkens, wiens systemen in contact staan met een alarmcentrale
die automatisch verantwoordelijken en/of politie verwittigt bij inbraken. Verder werd aan de politie
gevraagd om te bekijken of camerabewaking op Vlimmerlee mogelijk is.
Deze extra beveiligingspunten zullen niet meer verwezenlijkt worden in 2019, maar zijn meegenomen
in de meerjarenplanning en zouden dus de komende jaren gerealiseerd moeten worden.
Vanuit het DB komt de vraag wat dan de visie is op de niet-gemeentelijke lokalen van Scouts &
Gidsen, KSA Beerse en Don Bosco:
Aangezien het niet-gemeentelijke lokalen en terreinen betreft, wordt het moeilijker om concrete
maatregelen te nemen, wat niet wil betekenen dat de gemeente niet mee wil investeren in deze
lokalen. Momenteel lijkt het verstandiger om te wachten op de realisatie van de ontsluiting van de
jeugdterreinen in Beerse om de beveiligingsvraagstukken te beantwoorden. Deze vragen en
opmerkingen worden dus zeker meegenomen naar de desbetreffende stuurgroep.
Er wordt gevraagd of er toch al geen kleine investeringen kunnen worden gedaan die dan kunnen
worden gecompenseerd door bijvoorbeeld de subsidies voor jeugdwerk in onze gemeente. Concreet
gaat het dan over het plaatsen van camera’s op eigen initiatief die zouden worden binnengebracht in
de subsidiepost “infrastructuur”. Bij afwezigheid van jeugdconsulente Gitte moesten het DB het
antwoord schuldig blijven (aangezien zij de beoordeling van de subsidieaanvragen op zich neemt),
maar het DB neemt deze vraag ook zeker mee naar de hervorming van het reglement.
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Er wordt ook aan Stefan gevraagd om de parochie mee te betrekken in de beveiligingsdossiers en discussies die momenteel lopen om zo ook de beveiliging van de terreinen van Scouts & Gidsen, KSA
en Don Bosco te bewerkstelligen.
De vertegenwoordigers van Scouts laten verstaan dat ze zelf geneigd zijn om nu al te investeren in
bewaking. Ze hebben hier in het recente verleden al over gediscussieerd in eigen rangen en er is al
eens een firma komen kijken naar de gebouwen.

6. Puntjes Jeugddienst (door Elle Verwaest tvv Gitte Scheyltjens)
1. WEGWERPCATERING VANAF JANUARI 2020
Vanaf januari 2020 gaat de nieuwe wetgeving omtrent wegwerpcatering in voege.
Dit houdt in dat de organisatoren van evenementen moeten werken met herbruikbare
cateringmiddelen (bekers, bordjes, bestek ...) of moeten kunnen aantonen dat ze minstens 90%
van de wegwerpcatering kunnen recycleren.
De gemeentediensten starten met het bouwen van een visie om de organisatoren in onze
gemeente hierin optimaal te kunnen ondersteunen. Er is een brainstorm gepland (dinsdag 3
december 2019 om 20u @ het gemeentehuis) met de grotere organisatoren in onze gemeente
(Pleinfeesten, Summerjam, Worstenfeesten ...) om hun visie alvast te kunnen horen. Momenteel
starten we vanuit een piste waarin de gemeente een raamcontract zou afsluiten met een firma
die voorziet in herbruikbare cateringmiddelen. Daarnaast staat er ook overleg gepland met
collega’s van andere gemeenten.
Vanuti het DB komt de vraag of er vanaf januari 2020 ook al boetes zullen worden uitgeschreven
voor het niet respecteren van de nieuwe wetgeving. Elle laat verstaan dat de
controlebevoegdheid bij de gemeente zelf ligt en dat er rekening wordt gehouden met de
overgangsperiode die de verenigingen moeten ondergaan.
2. MEERJARENPLAN 2020-2026
Op maandag 25 januari is er een infomoment gepland voor de adviesraden omtrent het nieuwe
Meerjarenplan 2020-2026. Op deze avond zal er toelichting gegeven worden bij het opgestelde
plan en krijgen de verschillende adviesraden tijd en ruimte om een advies te formuleren (dat ten
laatste op 3 december moet worden doorgestuurd naar het secretariaat van de gemeente).
Alle leden van de Jeugdraad zijn uiteraard ook uitgenodigd.
Er wordt met de jeugdraad afgesproken dat de nota, die reeds bezorgd zal worden op 19
november 2019, eerst wordt doorgelezen en gemarkeerd door het DB. Deze zullen dan hun
doorgelezen versie in de Facebookgroep posten, waarna alle verenigingen de nota ook kunnen
doorlezen en hun vragen kunnen formuleren. Deze vragen zullen door het DB worden
meegenomen naar de infoavond. Na de infoavond bundelt het DB hun inzichten opnieuw en
laten deze opnieuw weten aan de volledige jeugdraad via de Facebookgroep, die dan opnieuw
kan reageren op deze inzichten.
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Op basis van de gestelde vragen en opmerkingen zal het DB dan het uiteindelijk besluit in een
advies gieten en doorsturen naar dienst Secretariaat.

7. Puntjes schepen van Jeugd (Stefan Poortmans)
1. DANKWOORD JEUGDWEEK
Hartelijk bedankt voor de Jeugdweek!
Het zou jammer zijn als er geen Jeugdweek meer zou plaatsvinden volgend jaar. Denk er dus
goed over na voor jullie beslissen om ermee op te houden. Misschien kan de gemeente in
volgende edities meer betekenen in deze week?
2. KERSTMARKT BEERSE 2019
Er zijn nog steeds vrije momenten om op de Kerstmarkt te komen staan, dus alle verenigingen
worden nogmaals warm uitgenodigd om deel te nemen.
Reintje (Lentekind) vraagt hoe het komt dat er nog steeds vrije plaatsen zijn, aangezien zij enkele
jaren geleden in september al spoedig moesten zijn met hun inschrijving omdat ze anders geen
plaats zouden hebben:
Het concept van de kerstmarkt is veranderd. Er wordt vanaf dit jaar gewerkt met een grote,
centrale tent in plaats van de verschillende, afgezonderde kraampjes van verenigingen. Door dit
nieuwe concept zijn er hier en daar wat verenigingen afgehaakt, waardoor er nieuwe plaatsen
zijn vrijgekomen.
3. PAALTJE TERREINEN SCOUTS
Even kort terugkoppelen naar de vraag van de Scouts van vorige jeugdraad: hebben zij hun
paaltje teruggekregen voor op hun terrein?
Dit is inderdaad teruggeplaatst, waarvoor dank.

8. VARIA
❖ DB Jeugdraad:
▪ Cadeau voor de jeugdbewegingen voor hun engagement in de Jeugdweek. Merci!
▪ Michiel & Lotte bedanken Ellen & Leen ook nog eens uitdrukkelijk voor de organisatie
van de afgelopen Jeugdweek.
▪ Michiel vraagt om de vragenlijst rond de fuiflocaties nogmaals te delen met vrienden,
familie & kenissen. Momenteel zitten we aan 47 respondenten, maar we willen graag
100 personen in totaal die de vragenlijst hebben ingevuld.
▪ Michiel kreeg eerder deze week telefoon van dienst Openbare Werken dat er controles
zouden gebeuren in de jeugdlokalen in Vlimmeren. Hij wil hiervoor de desbetreffende
dienst bedanken om de tijd te nemen om op voorhand te verwittigen. Deze
transparante manier van werken willen we als Jeugdraad extra aanmoedigen bij onze
gemeentediensten.
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❖ KLJ Vlimmeren:
▪ Wij zijn volgende jeugdraad niet aanwezig.
▪ De recent ontvangen factuur voor gas en elecktriciteit was dit jaar wel erg stevig. Ook
Jeugdhuis Wiedes en VIB hebben een gepeperde rekening ontvangen.
Vermoedelijk zijn de facturen dit jaar zo hoog (meer dan €2000!) doordat vorig jaar
enkel het gasverbruik en niet dat van de elektriciteit is aangerekend. De verenigingen
gaan niet akkoord met de betaling van deze factuur.
Stefan (schepen van Jeugd) vindt dat deze manier van werken niet correct is en vraagt
het na bij de betrokken diensten.
Antwoord dienst Financiën (bezorgd aan het DB door Elle Verwaest):
Beste Michiel en Ellen
Op de jeugdraad werd door KLJ Vlimmeren meer uitleg gevraagd over de enorme stijging van de
factuur voor elektriciteit en gas voor het jaar 2018. Ik contacteerde mijn collega van dienst
financiën. Zij vertelde me het volgende:
o
o
o
o

o

De vereniging die hierover vragen stelde kreeg al een antwoord van dienst financiën;
De factuur van 2019 verrekent het gas- en elektriciteitsverbruik van 2018;
Er zijn inderdaad wat prijsstijgingen geweest die het totale bedrag doen toenemen
tegenover de factuur 2018 voor het verbruik van 2017;
Het grootste verschil zit echter in het feit dat in de factuur 2018 geen
elektriciteitsverbruik zat. Dit was een fout van onze eigen dienst financiën en daarom
werd de factuur van elektriciteitsverbruik 2017 niet doorgerekend;
De verenigingen kregen bij de factuur ook de oorspronkelijke facturen en een berekening
van de verdeling tussen de verschillende jeugdbewegingen/jeugdhuis.

Dat lijkt mij in orde te zijn. Kan dit in het verslag worden opgenomen, zodat alle aanwezigen
weten hoe de vork aan de steel zit?
Met vriendelijke groeten
Elle Verwaest

▪

▪

Er worden helpers (opdieners) gezocht voor de BBQ op Vlimmeren Kermis het eerste
weekend van mei. Bij interesse mogen de andere verenigingen gerust contact opnemen.
Blijkbaar was er al interesse vanuit de KSA en ook de Scouts vragen het intern na.
Op 17 en 18 april vindt Opkikker plaats bij de KLJ.

❖ Don Bosco:
▪ De samenwerking met de Scouts & Gidsen voor de Ballenbaddisco in de Jeugdweek was
TOP! Daarvoor nog eens een extra bedanking richting Scouts & Gidsen.
▪ Op 23 november 2019 organiseert het speelplein opnieuw hun fuif Bitterbal.
Iedereen is van harte welkom om te komen feesten in de Schrans.
❖ Lentekind:
▪ Dit jaar bestaat Lentekind Vakantiewerking 40 jaar. Voor hun afsluitend feest zouden ze
terechtkunnen in Jeugdhuis Wiedes in Vlimmeren. Voor dit evenement zouden ze ook
graag vuurwerk afsteken om de festiviteit extra in de spotlight te zetten.
Stefan (schepen van Jeugd) geeft mee om te denken aan stil vuurwerk.
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▪

❖ VIB:
▪
▪
▪

Elle (jeugddienst tvv Gitte) legt uit dat ze het vuurwerk best aanvragen door het
evenement te registreren in het e-loket van de gemeentewebsite.
Op 22 februari organiseert Lentekind opnieuw een quiz in de parochiezaal van
Vlimmeren. Iedereen van harte welkom!

We zijn op leidingweekend geweest in Sint-Niklaas.
Het weekend van 13 en 14 december gaat de jeugdbeweging weer rond met ijstaarten.
Reservaties vanuit de andere verenigingen zijn uiteraard ook welkom.
We organiseren opnieuw een VIB-festival op 18 april 2020 om hun 30-jarig bestaan te
vieren.

❖ Jeugdhuis Wiedes
▪ Openen vandaag (08/11) al meteen terug hun deuren na de inbraak eerder deze week
om een duidelijk statement te maken dat het jeugdhuis niet zomaar klein te krijgen is.
▪ Leggen morgen (09/11) een bus in naar het Blingpaleis in de Highstreet.
❖ Scouts & Gidsen:
▪ Enkele leiding van de KSA heeft nogal overdreven anti-Scoutsliedjes liggen zingen tijdens
de cantus in de Jeugdweek. Ze vonden dit nogal kinderachtig en hadden de KSA er graag
nog eens over aangesproken. Ook Jeugdhuis Wiedes heeft na de cantus een bericht
riching KSA gestuurd om hen aan te spreken op hun gedrag, maar zij kregen een
ontkennende reactie terug.
▪ De Mamoet komt terug naar Beerse. Op 10 april zullen ze de fuif opnieuw organiseren
op de grasvelden achter de GIBLO. Stefan (schepen van Jeugd) vertelt dat de eigenaar
van de terreinen ongerust is over de plannen, aangezien hij nog niet op de hoogte is
gebracht. Best dus om zo snel mogelijk alle betrokken partijen op de hoogte te stellen.
▪ Op 17 april 2020 organiseert de Scouts & Gidsen opnieuw hun jaarlijkse quiz in ’t
Heilaar.
❖ Stefan (schepen van Jeugd)
▪ Is het een idee om deze activiteiten ook te promoten via Uit in Beerse?
Antwoord jeugdraad:
Activiteiten opnieuw promoten via Uit in Beerse is best omslachtig en dit kanaal spreekt
niet meteen de doelgroep van de jeugdverenigingen aan.

VOLGENDE JEUGDRAAD:
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OM 20u00 @ SCOUTS & GIDSEN

Verslag door Michiel Dockx
www.jeugdraadbeerse.be

