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1. Verslag jeugdraad 21/03/2022 wordt goedgekeurd. 
2. Aankondiging Jeugdraad 12/04 stond op website. Er kwamen geen externe 

bezoekers opdagen.  
3. Nieuwe voorzitter Jason Lenoir: niemand stemde tegen. Tatiana Van der Maelen zal 

de communicatie verzorgen. Proficiat aan het nieuwe leidersduo! Dikke merci aan 
Kaat Craps! We wensen haar veel succes met haar eigen ‘kinderprojectje’.  

4. Nieuw lid: Fiona Van Bossuyt (Camargo) 
 
5. Paaseierenraap 18/04/2022  

Helpers:  

▪ Kaat 
▪ Jason 
▪ Tatiana aka Paashaas 22 
▪ Peggy 
▪ Melissa 
▪ @Iedereen, kunnen we binnen Camargo en Chiro polsen naar extra 

hulp? 
o Knutselworkshop (73 euro) 

▪ @Tatiana, 25 zakjes maken 
▪ @Kaat, mailtje sturen naar alle deelnemers waar het is en dat de kids 

moeten begeleid worden door de ouders 
▪ @An, checken of de polyvalente zaal vrij is.  
▪ @Jason, staander jeugdraad maken om aan te duiden waar het is 

o Paaseitjes rapen (84,48 plastic eitjes + 68,40 chocolade eitjes + Action verf + 
Colruyt chocolade) 

▪ @Kaat 2 plastic eitjes zilver of goud spuiten 
▪ @Kaat achter strooi-eitjes en 2 paashazen in chocolade gaan 
▪ @Kaat lint meenemen om speeltuin af te sluiten 

o Planning 
▪ 8u30 in school jeugdraadsleden om alles klaar te zetten  

▪ Paashaaspak al meteen op de speeltuin leggen 
▪ 9u30 knutselen in polyvalente zaal 

▪ @Kaat papier met inschrijvingen meenemen 
▪ 10u kaatsplein 

▪ Iemand gaan tellen hoeveel kindjes er zijn voor de chocolade 
zakjes 

▪ 10u15 paaseierenraap 
▪ speeltuin afsluiten met lint zodat ze wachten op ons signaal 

▪ Deur dicht + lint aan hellend vlak 
▪ speeltuin in 2 delen 

▪ 0 - 4 jaar ene deel aan deur 
▪ 5 - 8 jaar andere deel aan zandbak 

▪ @Kaat uitleggen wat de bedoeling is + foto nemen (roepen op 
paashaas) 



▪ @Jason in FR 
▪ @Paashaas deelt zakjes uit op het einde 

▪ rieten mand voor plastic eitjes verzamelen 
▪ chocolade zakjes in CoGo bak 

 

6. Nieuwe T-shirts jeugdraad  
Jason vraagt offertes aan  
Kaat stuurt logo door @Tatiana 
 

7. Dorpsfeesten 
a. @Kaat vragen aan de sportraad of zij al iets voorzien 

i. Budgetten Nancy te bekijken met An 
ii. Tatiana, Jason en An mee in bestemmeling zetten 

b. @An, reply mail Stef Goessens  

        7. Terugbetaling aankopen dropping/paaseieren… 

o @Kaat bol en action doorsturen An 
o @Jason rekening Bina doorsturen An 
o @Peggy rekening knutselen doorsturen An 
o @An kijken ivm zichtrekening bij Fintro Galmaarden, net zoals spaarrekening 
o Bonnetjes doorsturen via mail, hoeft niet op papier 

8. UPDATE 
a. Zichtrekening is bijna in orde. Eens Jason/Tatiana hun kaart hebben, kan 

iedereen eindelijk terugbetaald worden.  
b. Dorpsfeesten: Sportraad zoekt activiteit mét begeleiding (klimmuur). Zo 

omzeilen we het probleem met de dubbele agenda’s van 
JR/Camargo/Ak’cent/Chiro… Samen hebben we een budget van 500 euro. 

 

VOLGENDE VERGADERING OP ? 


