
Verslag Vergadering Jeugdraad 10/01/2022  
Aanwezig: Kaat Craps, Tatiana Van der Maelen, Jason Lenoir, Peggy Reygaerts, Melissa 
Vanderputten, Nissa Lumuanga Eto, Maxime Vanholder en An Schoemans 

Afwezig: Neeraj Dejonghe, Seppe Sermon 

 
 
 

1. Verslag jeugdraad 08/11/2021 wordt goedgekeurd. 
2. Nabespreking The Bever Challenge 

• Aantal deelnemers: 5 gezinnen - 12 kinderen. Nadenken hoe we een 
groter bereik kunnen halen. 

• Bedrag van 20 euro aan gespendeerd. Mag dit meer zijn? 
 

3. Dropping 

• Datum verplaatst naar 5 maart 2022 

• Doelgroep: kinderen tussen 14 - 18 jaar 
• Op zaterdag 5 maart 19 u verzamelen aan het gemeentehuis // 19u30 

vertrek richting droplocatie met eigen auto’s 
o Droplocatie: > Peggy 

▪ Ollignies +- 9 km 
o Gsm’s mogen ze meenemen (wel in gesloten envelop) 
o Kaart meegeven met de checkpoints op. Wat willen we hieraan 

vasthangen? Punten systeem of eerder bevoorrading 
(eten/drinken?) 

▪ Checkpoints te bepalen wanneer we de droplocatie weten.  
▪ Geen punten of om ter eerst; het is geen race! 
▪ Gewoon spelletjes waar ze iets kunnen winnen / 

kompas > Nissa 
▪ Bij het begin eerst een opdracht voor ze verder mogen, met 

cijferslot 
o Niet rondrijden om jongeren te ‘vangen’ en terug ergens anders te 

droppen. 
o Zaklampen: brengen ze zelf mee! 
o Fluovestjes – zelf meebrengen, of via Chiro of gemeentehuis 
o Gemeente Lessines - Politie activiteit dropping doorgeven: wie doet 

dit? 
o Start aan cafetaria sportzaal, aankomst aan cafetaria. Zaaltje is 

gereserveerd (An). 
o groepjes min 3 – 4 personen 
o inschrijven solo of per groep 
o foto’s nemen (jeugdraad Facebook) = photo wall - we survived ! 
o Bij deelnemers polsen of ze lid willen worden van de Jeugdraad 

• Paaseierenraap op paasmaandag 18/04 
o We gaan ervan uit dat dit kan doorgaan, zo zijn we zeker voorbereid. Lukt het 

niet omwille van corona, voorzien we een online bedeling van de paaseitjes. 
▪ Paaseitjes bestellen: Jason/ Tatiana zorgen voor bestelling bij Bina e 

Mattan 

• Varia 
o Waar agendapunten doorsturen > Messenger is oké 
o Neeraj heeft aangegeven te stoppen met Jeugdraad. Moeten we nu specifiek 

op zoek naar jongens/mannen voor de Jeugdraad (evenwicht tussen m/v)? 



Melissa informeert bij Chiroleiding  of er kandidaten zijn. Ook in infoblad Bever 
kan oproep komen voor nieuwe jeugdraadsleden (vragen aan Dorinda) 

o Jeugdraad Facebook posts > Melissa delen 

 

Volgende vergadering: 07/02/2022 19.30 uur! 
 


