Aanwezig: Brent Jansen (’t Onkrooid), Bie Van de Kerkhof en Nette Spoormans (Meisjeschiro), Bert
de Jager en Stijn Lefelon (Jongenschiro), Daniëlle De Vocht en Lotte Caers (KLJ), Diede Ravers
(Scouts), Esmee Sanders en Ine Van Loon (JRK), Horemans Bart (Plussers), Segers Joke (schepen van
jeugd), Kaat Van Houdt (voorzitter jeugdraad) en Pascal Thijs (secretaris jeugdraad).
Verontschuldigd: Kaat van de Kerkhof, Hanne Stessens (KLJ) en Janne van Herck (Chiro De Vraai)
Gast: Wilfred Thomassen (hoofdinspecteur politie)

Nieuwjaarswensen
Volgende keer vergaderen we weer in één van jullie lokalen, maar de nieuwjaarsvergadering houden
we traditioneel in het gemeentehuis.
Ook traditioneel zijn de nieuwjaarswensen van de voorzitter op de eerste vergadering van het
nieuwe jaar. Kaat sluit zich aan bij de actualiteit: laten we met z’n allen meer aandacht hebben voor
het klimaat!
We klinken met een glaasje bubbels op het nieuwe jaar en uiteraard mogen ook de hapjes op.

Bezoek van de politie – wetgeving security op evenementen
Vandaag verwelkomen we hoofdinspecteur Wilfred Thomassen van de politiezone. We gaan
profiteren van zijn aanwezigheid, met een aantal onderwerpen die we met hem willen bespreken.
Maar eerst vernemen we graag waarom hij zelf naar deze vergadering wou komen. Dat heeft alles te
maken met een wijziging in de wetgeving rond toezicht en security op fuiven en andere
evenementen.
Eind vorig jaar kwam een inspecteur van FOD Binnenlandse Zaken bij de politie de nieuwe regels
toelichten. Daaruit bleek dat de wijzigingen vooral gevolgen hebben voor verenigingen die als
hoofddoel het organiseren van evenementen hebben. Voor Arendonk denken we dan aan Zingt &
Swingt, De Wildeman en Fratzen zonder Grenzen. Zij worden voortaan verplicht om professionele
security in te huren voor hun evenementen.
Andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld jeugdbewegingen die slechts af en toe een fuif organiseren,
wat dan duidelijk niet hun hoofddoel is, mogen de security als ze dat willen blijven doen met eigen
mensen. Wel moet daar voortaan een nieuw document voor worden ingevuld. Dat formulier bezorg
je aan de jeugddienst. De burgemeester moet het ondertekenen en de aanvraag passeert ook via de
politie. Eindstation in FOD Binnenlandse Zaken. De personen op de lijst worden gescreend. Je mag
uiteraard geen strafblad hebben en de personen mogen ook niet actief zijn bij een bewakingsfirma.
Ook zal worden nagegaan hoe vaak iemand op zo’n lijst voorkomt. Je mag in totaal slechts vier maal
per jaar een vrijwillige bewakingsactiviteit uitvoeren.

Voorlopig moet je de namen opgeven via een afzonderlijk formulier. Pascal zal dit meesturen met het
verslag. Het is de bedoeling dat document te integreren in het aanvraagformulier voor evenementen.
En blijkbaar wordt er ook bij de brandweerzone werk gemaakt van een nieuw aanvraagformulier
voor evenementen. Het fijne weten we daar nog niet van, maar het lijkt ons logisch dat dit alles
gebundeld wordt tot één document voor de organisator.
Denk eraan dat evenementen 60 dagen voor datum moeten worden aangevraagd. Met de nieuwe
regels rond security wordt dat nóg belangrijker.
’t Onkrooid is volgens Wilfred een twijfelgeval. Het jeugdhuis organiseert natuurlijk wel wat fuiven,
maar het doel gaat toch een stuk ruimer. Wat ons betreft geldt hier niet de verplichting om met
professionele security te werken.
Security is trouwens niet verplicht. Op het bestaande aanvraagformulier voor evenementen wordt er
wel naar gevraagd. Het wordt aangemoedigd enkele namen op te geven om toezicht te houden,
maar verplicht is het dus niet.
Wanneer is de bewakingswet van toepassing? Bewaking is controle op het gedrag van de
aanwezigen. Dat kan veel zijn en het zal niet altijd duidelijk zijn wat er wel of niet onder valt. Een
voorbeeld: er op toezien dat bezoekers geen glazen mee naar buiten nemen is een
bewakingsactiviteit.
Hou er rekening mee dat er controles kunnen volgen en er bij overtreding zware boetes kunnen
worden opgelegd.
Wilfred en Wannes Goris van zijn team zijn steeds bereid jullie vragen te beantwoorden, zowel voor
deze bewakingswet, maar ook voor andere zaken waarvan je denkt dat de politie raad kan brengen.
Hun contactgevens:
Wilfred Thomassen – 014 40 40 93 – wilhelmus.thomassen@police.belgium.eu
Wannes Goris – 014 40 40 94 – wannes.goris@police.belgium.eu

Geweld en diefstal op fuiven
Zonder duidelijke reden slaag krijgen of je smartphone uit je handen getrokken zien worden en nooit
meer terug zien... we maken het liever niet mee. Toch hadden heel wat bezoekers van de twee
recentste fuiven in de Bemdhal prijs. Achteraf was er vooral kritiek op het optreden, of beter gezegd
het niet optreden van de security. Ook de politie zou niet echt actief hebben opgetreden.
Wilfred gaat hier ongetwijfeld iets over te vertellen hebben, maar we willen graag eerst het woord
aan de groep geven. Wie was er aanwezig, wat hebben jullie opgevangen?
Van de jeugdraadleden was er niet veel volk op de Snowparty. We hebben er dus niet veel zelf van
gemerkt maar er achteraf wél veel van opgevangen. Alleszins schrikken we er niet van. Op die fuif
wordt er altijd veel gevochten.
Wilfred, wat liep er volgens jou mis en welke info kan je daarover met ons delen?
De politie heeft ook vooral achteraf veel opgevangen. De avond zelf kwamen er slechts twee
meldingen binnen, wat niet uitzonderlijk is. De politie is er 7 à 8 keer met een combi gepasseerd. In
het centrum was ook een camera opgesteld.
Buiten aan de Bemdhal leek alles rustig. Optreden doet de politie in principe ook enkel buiten.
Binnen is de bevoegdheid van de security, die in het geval van de twee fuiven waarvan sprake
onvoldoende heeft opgetreden. Met de politie op een fuif binnenvallen is niet evident, dat werkt
vaak als een rode lap op een stier. De politie komt echter wel binnen op vraag van de security of bij
verontrustende meldingen van bezoekers. Hierbij alvast het advies om voortaan sneller als bezoeker
de politie te contacteren. Indien er sprake is van een bedreigende situatie kunnen zij optreden, ook
binnen. Maar de standaardprocedure is dat de security binnen verantwoordelijk is. Zij zetten
bezoekers met fout gedrag buiten, waar de politie het van hen overneemt.

Iedereen is het erover eens dat we dit soort toestanden op onze fuiven niet willen. De organisator
wijst met de vinger naar de politie, de politie legt de oorzaak bij het niet optreden van de security.
Toch ook raar dat de organisator van een fuif waarvan al jaren geweten is dat er veel gevochten
wordt zelf de security wil en mag doen, om dan na te laten op te treden als er zich iets voordoet.
Een fuif in de Bemdhal vormt een groter risico. Daar komt geregeld volk met verkeerde intenties op
af. Zonder professionele security is dat om problemen vragen. Een combinatie van 2 à 4
professionelen, aangevuld met zichtbare stewards van de eigen organisatie die eventuele conflicten
doorgeven aan de professionelen werkt meestal goed. De profs weten hoe ze moeten optreden en
wanneer ze de politie erbij moeten halen. Zij houden enkel rekening met de veiligheid, terwijl er voor
de organisator nog andere belangen meespelen. We onthouden ook dat we als bezoeker sneller de
politie erbij mogen halen. Ook steeds een klacht indienen, dat kan zelfs tegen onbekenden zijn, dan
heeft de politie tenminste iets in handen.
De jeugdraad steunt het voorstel om professionele security bij fuiven in de Bemdhal te verplichten.
Er kan worden bekeken of de subsidie voor security (nu 500 euro in de Bemdhal, 300 euro elders)
voor fuiven in de Bemdhal kan worden verhoogd.

Voordrink in ’t Onkrooid
’t Onkrooid organiseert al een tijdje een voordrink voorafgaand aan een fuif in de Bemdhal. Wilfred
werd daarover aangesproken door een organisator van een fuif die vond dat dat geen goede
werkwijze is omdat er zo achteraf op de fuif nog nauwelijks iets wordt gedronken.
Een echte voordrink met goedkope pinten heeft ’t Onkrooid maar een paar keer gedaan. Dat was nog
in de periode dat ’t Onkrooid minder goed draaide. Het was één van de initiatieven om volk naar het
jeugdhuis te lokken. De naam voordrink werd later behouden op de vooravonden van de fuiven. De
prijzen zijn gewoon zoals op andere dagen, maar ’t Onkrooid sluit dan al om 00.00 uur, een beetje
om iedereen aan te moedigen aansluitend naar de fuif te gaan.
Een echte voordrink georganiseerd door het jeugdhuis kunnen we dit dus niet noemen en zelfs
mocht dat wel zo zijn, dan zien we er nog geen probleem in, in tegendeel. Voordrinks zijn
tegenwoordig niet meer weg te denken en naar onze mening zou dat net zo goed in een jeugdhuis
kunnen dan bij iemand in de garage.

Zware bieren in ’t Onkrooid
De lokale horeca heeft het niet altijd gemakkelijk en met een brief aan het gemeentebestuur willen
ze een aantal zaken in onze gemeente aankaarten. Ze hebben het o.a. over een mogelijke verkoop
van sterke drank in ’t Onkrooid. Hier kunnen we kort over zijn. Een jeugdhuis kan nooit een
permanente vergunning sterke drank krijgen. Enkel voor speciale gelegenheden kan een eenmalige
uitzondering worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij een themafeestje waar een bepaalde cocktail bij
hoort. ’t Onkrooid past deze regel toe. Brent vindt het jammer dat dergelijke cowboyverhalen de
ronde doen. ’t Onkrooid draait momenteel goed, dat kunnen we enkel toejuichen. En ja, waar veel
volk komt loopt al eens iets mis. Maar ’t Onkrooid laat alleszins niet toe dat er sterke drank wordt
binnengesmokkeld.
De ondertekenaars van de brief kaarten ook de zware bieren in ’t Onkrooid aan. Ze vinden het OK dat
’t Onkrooid pintjes en frisdrank aan niet-concurrentiële prijzen verkoopt, maar ze hebben het er
moeilijk mee dat zware bieren ‘onder de prijs’ worden verkocht. Ze hebben het er ook moeilijk mee
dat bijvoorbeeld een Desperados van 5,9% wettelijk gezien niet mag verkocht worden in een
jeugdhuis, terwijl een Duvel of een Kasteelbier van 8,5% wel gewoon mag. Als het van de
briefschrijvers afhangt zouden sterke bieren in een jeugdhuis verboden mogen worden. De
wetgeving ziet dat echter anders en laat het wel toe.

De leden van de jeugdraad zijn van mening dat ’t Onkrooid hier zelf over moet kunnen beslissen. Als
de wetgeving het toelaat, wat is er dan mis mee? Dat het jeugdhuis goedkoper is dan een
gemiddelde horecazaak is logisch, dat is nooit anders geweest, dat hoort zo. Brent heeft wel z’n
huiswerk gemaakt. In ’t Onkrooid betaal je 2,30 euro voor een Duvel, wat de gemiddelde prijs in de
regio is. In veel omliggende jeugdhuizen betaal je er 2,50 euro voor, maar bijvoorbeeld in Turnhout is
dat maar 1,80 tegenover 1,50 voor een gewoon pintje. Dat lijkt ons een verkeerd signaal, zo moedig
je bijna aan om een Duvel te consumeren… Maar 2,30 euro kan voor ons wel al overweegt Brent om
de prijs van de meeste buurgemeenten te hanteren en op te trekken naar 2,50 euro. Een goed
signaal lijkt ons!
Los van de prijs van de zware bieren geeft Wilfred nog even mee dat tappers op tijd moeten stoppen
met alcohol geven aan personen die al zichtbaar dronken zijn. Mocht er bijvoorbeeld iets gebeuren
met een dronken persoon op weg naar huis, dan kan dat gevolgen hebben voor tappers en cafébazen
als achteraf kan worden aangetoond dat het slachtoffer in dronken toestand nog alcohol heeft
gekregen. Zoiets is uiteraard vaak moeilijk aan te tonen. Wat als de dronken persoon via iemand die
bij hem was nog alcohol krijgt… Alleszins toch maar mee opletten.

Fuiven/vaatjes
Ook de organisatie van vaatjes, meestal in PC Voorheide, wordt in de brief van de horeca aangehaald
als oneerlijke concurrentie. Volgens hen zijn dat geen privé vaten, maar fuiven. Op zich denken we
dat de horeca het verschil tussen een vat en een fuif niet zal voelen. Maar ook dit gaan we met
Wifred bespreken.
Volgens Wilfred wordt inderdaad vaak onterecht de noemer ‘privé’ op een vat geplakt. Bij een
privévat ligt er bijvoorbeeld een namenlijst aan de inkom en worden er uitnodigingen op naam
verstuurd. Enkel die mensen mogen binnen. Voor een deel van de vaten is dat misschien nog zo,
maar vaak ook niet.
Maar is dat dan een probleem?
We denken van niet, aangezien de Vlarem-wetgeving een privéfeest in een zaal met een openbaar
karakter niet als privé aanziet. Het maakt dus niet uit of het om een vat of een fuif gaat, wil je een
geluidsniveau van meer dan 85 dB(A) op je vat of fuif, dan móet een afwijking van de geluidsnorm
worden aangevraagd. Voor de zalen geldt een beperking van 2 evenementen per maand en 12 per
jaar. De vaten tellen daarin mee. Voor de buren van een zaal maakt het namelijk niet uit of het
muziekevenement privé is of niet. Zaaluitbaters worden daarom ook gevraagd organisatoren van
vaten een meldingsformulier te laten indienen bij de gemeente.

Druggebruik bij jongeren
Er wordt wel eens beweerd dat het druggebruik bij jongeren toeneemt. Maar is dat zo of is dat
slechts een gevoel dat bij sommige mensen leeft? Nu zou je inderdaad kunnen denken dat het
recente geweld op de fuiven in de Bemdhal druggerelateerd is, maar zeker is dat ook niet.
De politie kan dit mogelijk beter inschatten dan wij en daarom geven we eerst weer het woord aan
Wilfred.
Er zijn alleszins geen cijfers die aantonen dat er een toename is. Maar het gebruik is ook niet altijd
gemakkelijk te meten. Wat denken we er zelf van? Merken wij iets van een eventuele toename,
bijvoorbeeld bij de leden/leiding van onze verenigingen, bij de evenementen die we organiseren, in
het jeugdhuis...?
Neen, we merken dat niet. Je vangt hier en daar wel eens iets op, vaak dan nog via via, en soms vraag
je je wel eens af of iemand op een fuif onder invloed is. Zo duidelijk is dat niet altijd. Allemaal
moeilijk in te schatten, maar een opvallende stijging is er volgens ons niet.

Dat geldt volgens Brent ook voor ’t Onkrooid. Helemaal uitsluiten kan je het niet, niet in het
jeugdhuis, maar bijvoorbeeld ook niet in school. Bij een evenement als Eagle Base stelde zich in het
verleden wel een probleem, daarom dat ’t Onkrooid beslist heeft dat dit niet meer mag worden
georganiseerd.
Wilfred benadrukt dat initiatieven als de drugpreventieraad prima werk verrichten en ook iets
opleveren.
Nog een laatste vraagje voor we Wilfred laten vertrekken. De Chiro kreeg recent te maken met
ingegooide ramen. Mogen zij een camera plaatsen of wat kunnen ze doen?
Een camera kan, maar dat kost natuurlijk geld. Je moet dat ook duidelijk aangeven met een
pictogram en je moet ervoor zorgen dat er niet veel van de openbare weg zichtbaar is. Bij vandalisme
of diefstal, ook als er niets weg is, doe je best altijd een aangifte. Vaak lijkt dat verloren moeite, maar
door verschillende aangiftes aan elkaar te linken wordt de dader soms toch nog gevat.
We hebben daarmee alle punten behandeld die we met Wilfred wilden bespreken. Dankjewel voor je
komst Wilfred!

Project ‘open school’ op Voorheide
Op de laatste jeugdraadvergadering van 2017, al een beetje in de aanloop naar de verkiezingen,
hebben we een aantal zaken hier op de vergadering afgetoetst. Zo werden jullie gevraagd naar de
speelmogelijkheden voor jullie verenigingen. Op uitzondering van Chiro De Vraai gaven alle
verenigingen toen aan voldoende mogelijkheden te hebben om met de groepen te spelen.
Bij Chiro De Vraai stelde zich wel een probleem, maar de gemeente hoopt daar iets aan te kunnen
doen via het project ‘open school’ waarvoor subsidies kunnen worden bekomen. Met het project
wordt medegebruik van de schoolspeelplaatsen beoogd en de voornaamste doelgroep voor dat
medegebruik is het jeugdwerk. In gemeenteschool Voorheide komen er binnenkort nieuwe
speeltoestellen, zowel op de speelplaats van de kleuters als op die van de oudere kinderen.
De gemeente en de school zaten hierover al samen. De school gaat binnenkort wellicht ook
investeren in een nieuwe poort die kan worden afgesloten. Het is de bedoeling dat de Chiro een
sleutel krijgt en mits het naleven van enkele afspraken gebruik kan maken van de speelplaats van de
lagere school. Kaat weet dat de Chiro daar nu ook al wel eens gaat spelen. Het zou dus goed zijn
mochten ze inderdaad een sleutel kunnen krijgen.
We zijn van mening dat dit een goed initiatief is waar de Chiro zeker iets mee is. Van Chiro De Vraai
kon er vandaag niemand bij zijn. Joke en Pascal zullen dit opnemen met Karlijn Vanlimbergen (VB).

Jeneverwandeling
Inmiddels alweer een tijdje geleden was er de jeneverwandeling, een mooie samenwerking van onze
jeugdbewegingen en het jeugdhuis voor het goede doel. We komen er kort op terug. Wat vonden we
ervan en is dit een blijver voor de toekomst?
De jeneverwandeling was heel tof. Hier en daar kwam de opmerking dat er te weinig stops waren,
maar naar ons gevoel waren de afstand en het aantal stops net goed. Vooral bij het laatste
vertrekuur was er echt veel volk. Onder de deelnemers vooral ouders en oud-leiding, maar toch ook
jong volk. Veel leuke reacties ook. De deelnemers vonden vooral de samenwerking tussen de
verschillende jeugdverenigingen knap.
Zelf denken we er net zo over. Maud en Maud, de twee trekkers van het initiatief, hebben wel
aangegeven dat het voor hen heel intens was, iets wat in de toekomst denken we kan worden
opgevangen door vroeger te starten met de voorbereiding en de taken beter te verdelen. Het hoeft

niet ieder jaar een jeneverwandeling te worden, maar we vinden het wel positief als we samen iets
kunnen organiseren voor het goede doel. Dat mag een traditie worden!

Vorming ADHD en ASS
Vorige vergadering werd hier gevraagd of er nog eens een vorming rond ADHD en autisme kan
worden georganiseerd. Pascal kan inmiddels meedelen dat de vorming er komt. ‘Jeugdwerk voor
allen’, een netwerk van organisaties die het jeugdwerk toegankelijker willen maken voor kinderen
met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties, kan bij ons zo’n vorming komen
geven. Ze doen dat zelfs gratis én zijn bereid op een zaterdag naar Arendonk af te zakken. Ze hebben
heel wat vrijwilligers en maken zich sterk naar hier te kunnen komen op de datum die wij kiezen.
De vorming gaat zo’n 3 uur duren en er kunnen twee groepen van 25 personen per blok van 3 uur
deelnemen. Aangezien we hadden gezegd de vorming bij het Rode Kruis te organiseren hangt de
datum vooral van hen af. Eventueel wijken we uit naar het gemeentehuis.
Volgens Esmee en Ine kan het op 23 maart bij het Rode Kruis. Die datum past zowat voor iedereen,
dus daar houden we het op. Pascal zal dit terugkoppelen met de lesgevers.
Behalve leiding van het jeugdwerk zullen de animatoren van speelpleinwerking worden uitgenodigd.
Uiteraard kom je niet met de hele leidingsploeg. De geïnteresseerde aanwezigen kunnen de info
intern altijd nog doorgeven.

Afvalrugzak
Mooimakers is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Ze komen nu met een nieuw
initiatief, namelijk de afvalrugzak. Dat is niet zomaar een rugzak, maar een handig ding om op
trektocht al het afval van je groep in te verzamelen. Zwerfvuil rapen mag ook. Voorlopig krijgt iedere
gemeente twee afvalrugzakken, specifiek voor jeugdbewegingen. Wat vinden we van de
afvalrugzakken?
De meeste aanwezigen denken dat de zak wel eens gebruikt zou worden. Op zich gaan alle groepen
op tocht wel bewust om met afval. Dat wordt niet zomaar weggegooid. Diede denk dat de zak bij de
Scouts alvast goed gebruikt zou worden. De rest is daar iets minder zeker van. Van de twee zakken
die we krijgen mag er alvast eentje naar de Scouts gaan.

Gemeentelijk nieuws
Woensdag 24 april, de eerste woensdag na de paasvakantie, organiseert de gemeente weer een
Buitenspeeldag in sportpark Heikant. Vorig jaar had de KLJ er bijvoorbeeld gezorgd voor een trekvlot
over de vijver. De Scouts hadden een sjotterbak in het groot opgesteld. Ook andere verenigingen en
clubs leverden een bijdrage, net als de scholen. Denk er allemaal zeker eens over na om dit jaar
(opnieuw) een bijdrage te leveren.
De dienst vrije tijd maakt werk van een nieuwe vrijetijdsgids. Vorig jaar werd die rap rap in elkaar
gestoken tegen de start van het nieuwe schooljaar. Dit jaar zijn de voorbereidingen al gestart, rond
de paasvakantie mag je een uitnodiging verwachten om info aan de dienst te bezorgen.
De vrijetijdsgids die via de scholen wordt verspreid beperkt zicht tot info gericht op kleuters en
kinderen van de lagere school. Maar er komt ook een algemene vrijetijdskaart waarop álle
verenigingen een plekje zullen krijgen. Daarvoor zouden jullie al een e-mail moeten hebben
ontvangen met de vraag de info na te kijken en aan te vullen.

De jeugdraad anders organiseren?

Vandaag was een prima vergadering. Er is veel gezegd en we denken dat het voor iedereen ook
nuttige onderwerpen waren. Ook de aanwezigheid van een gastspreker heeft de vergadering
mogelijk aantrekkelijker gemaakt.
We hebben de laatste jaren ook het geluk dat we een actieve kern hebben. Iedereen durft z’n mond
open te doen. Dat is ooit anders geweest en ook niet elke vergadering loopt zo interactief als
vandaag. Jullie zullen gemerkt hebben dat we het vandaag al een beetje anders hebben aangepakt
door de verschillende punten door Kaat, Joke of Pascal te laten inleiden, afhankelijk van wie er het
best van op de hoogte is. We willen er ook voor opletten niet te veel, maar ook niet te weinig te
vergaderen. Vaker een gastspreker uitnodigen is een optie, thematisch vergaderen ook.
Gezien het late tijdstip gaan we hier vandaag niet verder op in, maar denk er eens mee over na tegen
volgende vergadering. Hoe kunnen we de vergaderingen nog aantrekkelijker en interactiever maken?

Varia
Zo zijn we aanbeland bij de variaronde. Heeft er nog iemand een leuke mededeling, een prangende
vraag of gewoon iets dat je kwijt wilt of met de vergadering wilt delen? We vernemen het graag!


We hadden nog wat beleidsnieuws over de gemeentelijke adviesraden en over het nieuwe
gemeentelijke meerjarenplan op de agenda staan. Dat komt volgende keer terug op de agenda.



Vanavond Schuurfuif in ’t Onkrooid. 20/4 verwacht het JRK iedereen in zaal Renova.



Volgende zaterdag, 9 februari, moet je in de Bemdhal zijn voor de Aspiratenfuif van de Chiro.



1, 2 en 3 maart is er het jaarlijkse KLJ-toneel in de Garve. Eind maart kruipt ook de oud-leiding
terug op het podium onder de noemer ‘terug goesting’. De inkomsten van de vertoning gaan ook
naar de KLJ, voor werken aan het lokaal.



Joke is blij dat ze ook de volgende 6 jaar met ons mag vergaderen als schepen van jeugd. Ze wil
de band met de jeugdbewegingen niet verliezen en heeft jullie een mail met goede voornemens
gestuurd. Eén van die voornemens is één keer per jaar komen helpen op jullie evenementen,
bijvoorbeeld aan de bonnetjes zitten op jullie fuif of iets anders waar ze midden in het gebeuren,
tussen jullie in kan staan.

Dan bekijken we waar en wanneer we volgende vergadering inplannen. Dat wordt zaterdag 30 maart
om 10.00u bij ‘t Onkrooid.
Onze voorzitter kan dan niet. Bie Van de Kerkhof vraagt of haar zus Kaat (ondervoorzitter) nog eens
een keertje kan invallen. Lukt dat niet, dan volgt een doodle voor een nieuwe datum.

