Stedelijke jeugdraad Eeklo
Kerkstraat 121
9900 Eeklo
tel.: 09/218 289 20
jeugd@eeklo.be

Algemene Vergadering 27/03/2014
Aanwezig:

Verontschuldigd: Yentl François
Agenda
- Goedkeuring vorig verslag
- Milieudienst: afvalarm sorteren
- Sportavond 29 maart
- 100-dagen 30 april
o Opbouw vanaf 16u
o Ontbijt/optocht
o Briefing
o Fuif: zaalindeling
o Werklijst tegen 16 april
o Opkuis
- Spelavond 9 mei: Kubb-tornooi 19.30u
- Terugkoppeling 775-jaar Eeklo (Wouter) + brainstorm
- Terugkoppeling Stadspromenade (Bob)
- Evaluatie bedanking vrijwilligers
- Varia
o Pret in het Park (brainstorm)
o Speelpleinwerking ‘t GES
o …

1. Goedkeuring vorig verslag
-

Het vorige verslag werd goedgekeurd

2. Milieudienst: afvalarm sorteren
-

Uitleg door Bernardine Van Waeyenberghe

3. Sportavond 29/03
-

Sporten: hockey, voetbal en handbal
Er zijn momenteel 8 deelnemende ploegen – zijn er nog die laattijdig willen inschrijven?
Scheidsrechters vanuit de niet spelende ploegen
Briefing om
Start om stipt!

4. 100-dagen 30/04
-

-

-

-

Opbouw op 29/04 vanaf 16u
o Opbouw podium
o Opbouw licht en geluid
o Opbouw bars
o Opbouw smijtzone
o Voorbereiding ontbijt
o Hulp van de zesdejaars
 Versiering podium
 Versiering zaal
 Versiering wijnbar
o Wie kan helpen?
o Slapers: Wouter, Jeffrey?, Simon?
Ontbijt/optocht
o Klaarzetten vanaf 06.30u
o Hulp van keukens Ten Doorn en PTI komen om 7u
o Ontbijt van 7.30u tot 8.30u
o Leerlingen kunnen in afgebakende buitenruimte (afschermen)
o Smijtzone vanaf 8.30u – beeldmateriaal maken en afscherming
o Om 8.50u iedereen richting karren
o Om 9u start optocht – afscherming karren
o Nadien alles klaarzetten voor fuif
Briefing om 20.30u stipt! – vertegenwoordiging van elke vereniging
Fuif: zaalindeling
o Nieuw: vestiaire in basketzaal
o Eén bonnetjesstand
o Wijnbar
Werklijst tegen 16 april binnen op de jeugddienst – enkel medewerkers op lijst krijgen
drankkaart
Opkuis: iedereen blijft tot alles is opgekuist. Als je klaar bent met je taak -> meehelpen met
anderen

5. Spelavond jeugdraad 09/05
-

Start om 19.30u
Ook oudste leeftijdsgroep kan meespelen
Locatie: Heldenpark
Kubb-spelen via jeugddienst (2), Sint-Jozef (1), FOS (1), Ommekeer (1), S&G (1)

6. Terugkoppeling 775-jaar Eeklo 17/03
-

Wouter licht aan de hand van de powerpoint het concept van 775-jaar Eeklo toe
Brainstorm – bestaande activiteiten binnen dit thema?

7. Terugkoppeling Stadspromenade 18/03
-

Bob licht het nieuwe concept voor de stadspromenade toe aan de hand van de powerpoint
Zijn hier nog ideeën/bedenkingen rond?

8. Evaluatie bedanking vrijwilligers 20/03
-

Hoe hebben de aanwezigen dit beleefd?
Tips naar een volgende editie?

9. Varia
-

-

Pret in het Park 16/08
o Wat reeds vastgelegd:
 Clown Tyno
 Ponyritjes
 Motorritjes
 Jeugdbrandweer
 Boogschieten
 S-Pression
 Suikerspin
o Brainstorm: wat nog mogelijk?
Speelplein: zoektocht naar hoofdleiding en leiding
Vergaderplanning: moeilijk voor een aantal partners. Wat doen we?
…
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