Aanwezig: Brent Jansen (’t Onkrooid), Nette Spoormans en Stien Vansweevelt (Meisjeschiro
Centrum), Maarten Lefelon en Klaas Blockx (Jongenschiro Centrum), Marjoke Meeuwissen en Janne
Van Herck (Chiro De Vraai), Hanne Stessens en Lotte Caers (KLJ), Jasmine Vermet en Axelle Winten
(Scouts Carpe Diem), Esmee Sanders en Arne Chitschenko (JRK), Bart Horemans (Plussers), Kaat Van
Houdt (voorzitter), Pascal Thijs (secretaris) en Tinne Roes (deskundige vrije tijd).
Verontschuldigd: Joke Segers (schepen van jeugd), Briek Bouillard (’t Onkrooid), Liam Aerts (Plussers)
en Kaat van de Kerkhof.

Vergaderen bij het JRK
Welkom allemaal op deze eerste jeugdraadvergadering van het nieuwe werkjaar! Dankjewel JRK dat
we hier vandaag mogen vergaderen. Op het einde van de vergadering prikken we een nieuwe datum
en bepalen we naar welk lokaal we volgende keer trekken.
We gaan er op tijd mee stoppen. Om 12.00 uur worden we in De Ster verwacht. We eten dan samen
een hapje en hopen op tijd bij Outdoorpark Reusel te zijn voor het ‘Torenprogramma’. Verwacht je
aan muurklimmen, een deathride en tussendoor een hoogteparcours. Het einde is voorzien rond
16.00 uur. De activiteit wordt jullie aangeboden door de jeugdraad, als dankjewel voor jullie inzet.
Het eten in De Ster betaalt ieder voor zich.

Nieuwe jeugdraadleden – nieuwe hoofdleiding
Vandaag aan onze vergadertafel een aantal nieuwe gezichten. Enkele van jullie komen voor het eerst
naar de jeugdraad.
Tinne Roes is bijvoorbeeld nieuw, maar dan wel bij de dienst vrije tijd van de gemeente. Zij komt mee
vergaderen en gaat aansluitend ook mee op activiteit. Tinne vertelt ons dat ze een maandje bezig is
als deskundige vrije tijd. Jullie gaan vermoedelijk nog vaker met haar te maken krijgen. Binnen haar
takenpakket o.a. Grabbelpas en het evenementenluik van de gemeente.
Naast de nieuwkomers vandaag aanwezig onthouden we dat Bart dit jaar het gezelschap krijgt van
een tweede afgevaardigde namens de Plussers, nu afwezig door ziekte. Ook ’t Onkrooid heeft een
tweede verantwoordelijke aangeduid voor de jeugdraad. Briek mist nog de vergadering van vandaag
maar probeert in de toekomst mee te komen vergaderen, zeker als Brent een keer niet kan. Zo zal er
normaal altijd iemand van ’t Onkrooid aanwezig zijn.
Ook op het vlak van hoofdleiding hier en daar een wijziging. Lotte krijgt bij de KLJ het gezelschap van
Neel Renne als hoofdleiding. Ze blijft dus hoofdleiding maar stopt na vandaag wel met de jeugdraad.
Verder ook wijzigingen bij JRK en de Jongens- en Meisjeschiro.

Kampen en ledenwervingen
Jullie zijn zowat allemaal op kamp geweest afgelopen zomer en in september hadden jullie de
jaarlijkse ledenwerving. We vernemen dat in grote lijnen zowat iedereen tevreden was van het kamp
en de ledenwervingen.
Van het JRK onthouden we dat ze in een smerig lokaal terechtkwamen op hun kampplaats. Na
grondig poetsen konden de leden toch vrij deftig worden ontvangen.
De KLJ had de grootte van het lokaal was overschat. Hun groep paste er maar net in.
De Meisjeschiro kreeg dan weer te maken met een luizenprobeem, dat gelukkig snel kon worden
verholpen. Na hun vettige dag waren er een aantal zieken. Dat bleef achteraf jammer genoeg ook
nog even een gespreksonderwerp.

Subsidies gemeente
Heel kort al meedelen dat het najaar de ideale periode is om gemeentelijke subsidies aan te vragen.
Aanvraagformulieren staan op de website van de gemeente. Pascal verstuurt ze binnenkort ook
allemaal naar de hoofdleiding. Je kan o.a. een subsidie aanvragen voor de kosten die je eventueel
hebt gemaakt voor de ledenwerving.
De Chiro’s van ’t centrum deden hun werving samen. Hoe moet dat dan worden aangevraagd?
Ze kunnen de kosten uitsplitsen en twee aanvragen tot maximum 125 euro per aanvraag indienen.
Of er kan ook een aanvraag voor de twee samen worden ingediend tot een maximum tussenkomst
van 250 euro. Zeker als de kosten vanuit één rekening werden gedaan lijkt dat de beste optie.

Overnachtingen in jullie lokaal
We hebben nog een agendapunt dat een beetje aansluit bij de kampen. Van de scouts weten we dat
zij in de zomer groepen op kamp krijgen. Van de andere verenigingen weten we ook dat er al eens
een lokaal wordt verhuurd aan andere groepen, meestal voor weekends.
Wie lokalen verhuurt valt in principe onder het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet met best strenge
regels. Het decreet voorziet echter in enkele uitzonderingen, waaronder de verhuur van jeugdlokalen
ook kan vallen. Wat staat daarover in het decreet:
Het moet gaan om een inrichting die wordt gebruikt voor de werking van een door de gemeente of
provincie erkend jeugdwerkinitiatief en waarin wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd
gedurende maximaal 60 kalenderdagen per jaar door georganiseerde jeugdgroepen die onder
toezicht van een of meer begeleiders staan. De eigenaar of exploitant van de inrichting brengt de
burgemeester van de gemeente waar de inrichting ligt, vooraf schriftelijk op de hoogte wanneer de
inrichting als dusdanig wordt gebruikt. De gemeente waar het terrein ligt, kan overeenkomstig artikel
135 van de Nieuwe Gemeentewet optreden indien onder meer de veiligheid en hygiëne op het terrein
niet wordt gegarandeerd.
Er bestaat een modelbrief om je als vereniging hiermee in orde te stellen. Drie jaar geleden heeft
Chiro De Vraai zo’n brief aan de burgemeester bezorgd. Ook de scouts hebben dit in orde gebracht
voor de start van de verhuur. Het zou kunnen dat andere verenigingen dit ook ooit hebben gedaan,
maar daarvan is bij de gemeente op het eerste zicht niets terug te vinden.
Toch verhuren de Chiro’s van ’t centrum ook hun lokalen, voor weekends en in de zomer
uitzonderlijk ook voor een kamp (via Bemdhal). Pascal zal hen de modelbrief bezorgen.
Terugbezorgen doen ze best ook via Pascal zodat de brief ter kennisgeving kan worden voorgelegd
aan de burgemeester en aan het schepencollege.

Speelkaart in ‘t groot
Precies een jaar geleden konden jullie kennismaken met de speelkaart van Arendonk. Daarop alle
speeltuintjes, maar bijvoorbeeld ook de speelbossen. Handig voor groepen die een plek om te spelen
zoeken. De kaart werd afgelopen zomer dan ook bezorgd aan de groepen die in onze gemeente op
kamp kwamen bij de scouts, in de Bemdhal of bij kampdomein Den Broekkant. De groepen kregen
een goodiebag van de gemeente met daarin o.a. de kaart.
De drie kamplocaties kregen bij het begin van de zomer ook een groot bord van de speelkaart, met
de vraag dit samen met het drieluik van het kampcharter op te hangen in het lokaal. Jasmine en
Axelle denken dat die bij de scouts nog niet zijn opgehangen.
De gemeente heeft nu voor elke jeugdbeweging zo’n grote speelkaart laten aanmaken voor in het
lokaal. Pascal heeft er één bij om al eens te laten zien. Die kan hier blijven voor het JRK. Uitdelen aan
de andere verenigingen houden we voor volgende vergadering aangezien we dadelijk samen nog op
activiteit gaan. De kaart afhalen bij de jeugddienst kan ook altijd.

Vorming ADHD en ASS
Jullie vroegen al een tijdje naar een vorming rond ADHD en autisme. Een datum prikken liep een paar
keer mis, maar zaterdag 29 juni konden we uiteindelijk toch de vorming aanbieden. De voormiddag
was voor animatoren van Speelvogels. De reacties op die vorming waren positief. De namiddag was
voor leiding van het jeugdwerk, maar met slechts 3 inschrijvingen werd de sessie geannuleerd.
29 juni was dan ook een lastige datum, de leiding van het JRK was bijvoorbeeld al op kamp
vertrokken. Daar waren we ons op de vergadering van mei al wel van bewust. We deden toen al de
belofte een nieuwe datum te prikken na de zomer.
We prikken vandaag dus een nieuwe datum die we aan de docenten gaan voorleggen. Het JRK wil er
alleszins bij zijn en de vorming mag ook in hun lokaal. 9 of 16 november, twee zaterdagen, passen
voor de meeste verenigingen en dan is het lokaal van het JRK vrij. We gaan deze twee data
voorstellen aan de organisator en laten zo snel mogelijk weten wat het geworden is.

Vorming stagiairs animatorcursus beoordelen
Volgende zaterdag, 5 oktober van 10.00 tot 12.30 uur, hebben we al de vorming ‘stagiairs
beoordelen’. Die vorming komt er nadat bleek dat een aantal verenigingen geen of nauwelijks leiding
heeft die voldoet aan de voorwaarden om stagiairs te mogen beoordelen. Je moet dan in het bezit
zijn van een attest instructeur of hoofdanimator of een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van
studies met minimum 60 uren pedagogische vorming.
De eenvoudigste manier om het probleem aan te pakken is een specifieke vorming hiervoor volgen.
Leiding die de vorming volgt krijgt een attest en is voortaan bevoegd om stagiairs binnen de eigen
vereniging te beoordelen tijdens hun stage van minimum 50 uur.
Je moet wel al een tweetal jaren als leiding meedraaien om aan de vorming te kunnen deelnemen.
Voorlopig slechts één inschrijving van de Plussers, wat uiteraard te weinig is. Wel een aantal
twijfelaars vandaag. Van de scouts mogen we in principe nog inschrijvingen verwachten, van andere
verenigingen misschien ook. A.u.b. tegen maandag iets laten weten als je nog mee wilt.

Vorming EHBO
Er komt ook nog een vorming EHBO voor vrijwilligers van verenigingen. Het gaat om twee
momenten: zaterdag 12 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur en woensdag 20 november van 19.00 uur
tot 22.00 uur. Wie interesse heeft kan tot 5 oktober inschrijven voor een van beide data. Er is nog
plaats!

De vorming wordt gegeven door het lokale Rode Kruis. Zij geven wel duidelijk mee dat dit geen
vorming is specifiek gericht op jeugdbewegingen. Zo’n vorming bestaat ook en kan je aanvragen voor
de leiding van je vereniging, of voor een paar verenigingen samen mocht de groep anders wat klein
uitvallen.
Wil je zo’n vorming aanvragen dan kan dat altijd via Esmee. Zij weet ons ook nog te vertellen dat je
na die vorming een attest eerste hulp krijgt. Het JRK heeft een paar jaar terug trouwens ook een gids
samengesteld: Eerste hulp voor jeugdleiders. We krijgen er allemaal een exemplaar van mee. Top!

Ontbijtactie Dag van de jeugdbeweging
Na de ontbijtactie van 2018 vroegen we jullie of er moest worden nagedacht over een ander
concept. Dat was niet het geval. De ontbijtactie is een traditie die we in ere willen houden.
Vrijdag 18 oktober, bij het krieken van de dag, gaan we ons dus weer in de kijker plaatsen midden op
het marktplein. We overlopen wat er ons te wachten staat en verdelen de taken.
Alvast één kleine tegenvaller. De jaarlijkse personeelsactiviteit van de gemeente – die normaal altijd
in september doorgaat – werd door omstandigheden verschoven naar 18 oktober en valt ongelukkig
samen met de DVDJB. Dit jaar daardoor geen assistentie van een werkman en Pascal hoopt eenmaal
alles is opgestart ook mee op de bus te kunnen stappen voor de personeelsreis. Dat kan dan enkel als
iemand van de leiding mee de verantwoordelijkheid wil dragen dat alle materialen van de gemeente
na afloop achter slot worden geplaatst. Lotte ziet dat wel zitten. Zij kan blijven tot alles is opgeruimd.
Pascal en Lotte spreken dit verder af. Dankjewel alvast Lotte.
Dan overlopen we het lijstje met taken:
Om 7.00 uur moeten we kunnen starten met uitdelen. We hebben vooraf wel wat opstelwerk en het
duurt een tijdje voor de chocomelk warm is. Het is daarom noodzakelijk dat van iedere
jeugdbeweging een paar man al om 6.30 uur aanwezig is.
We delen ons ontbijt uit tot 8.30 uur en aansluitend helpt van iedere vereniging ook een paar man
opruimen. Jullie duiden daar zelf helpers voor aan. Ook voor het uitdelen van koffiekoeken en
chocomelk rekenen we op jullie spontane inzet, bij voorkeur met een mix van leiding.
De jeugddienst zorgt voor:
› Een prijsvraag voor 650 koffiekoeken (50 meer dan vorig jaar) die we om 6.45 uur aan onze
stand laten leveren.
› Drinkbekers, cacaopoeder, servetten en grote karaffen om de chocomelk vlot te kunnen
uitschenken.
› Er werden ook opnieuw polsbandjes besteld, een uniek aandenken voor alle leden aan
deze Dag van de Jeugdbeweging.
Van het werkhuis van de gemeente worden volgende materialen gevraagd:
› een gasfles, gasvuur en de nodige aansluitstukken.
› een bareel om de doorgang achter de kerk af te sluiten voor autoverkeer en
parkeerverbodsborden, te plaatsen aan de parkeervakken voor KBC-bank.
› stroomvoorziening, twee tafels, twee of drie afvalbakken.
Waar hopen we opnieuw via jullie verenigingen aan te geraken:
Scouts:
› een tent, bij voorkeur al op woensdag op te stellen langs de kant van de kerk met opening
naar KBC of standbeeld geplaatst. De gemeente kan er dan donderdag al tafels en
afvalbakken in plaatsen. De Scouts laten weten of ze nodig hebben.
› een sjorconstructie om vlaggen van alle deelnemende jeugdbewegingen aan op te hangen.
KLJ:
› 60 liter melk (10 minder dan vorig jaar), om 6.30 uur te leveren op de markt (onkostennota
aan Pascal).
› verlichting voor in de tent, met inbegrip van verlengkabels (6.30 uur).

Meisjeschiro:
› grote kookpotten en pollepels/roerlepels met lange steel (ook al om 6.30 uur).
Jongenschiro:
› muziekinstallatie.
Chiro De Vraai:
› een uitdrukkelijke oproep aan de eigen leden om ook naar de markt te komen.
JRK:
› medische bijstand indien nodig 😊
Plussers:
› ook welkom!
Iedereen:
› je brengt een vlag van je vereniging mee (en laat de andere vlaggen gewoon hangen).
› je brengt elk lid van je vereniging via de eigen kanalen op de hoogte (heel belangrijk!).
› vroege helpers, late helpers, helpers tijdens de actie.
Wat het uitdelen in ons tentje betreft verloopt dit al een aantal jaren spontaan zeer vlot.
De kampdansen en andere muziek zorgen voor extra sfeer. Misschien weer alle muziek op een stick
verzamelen zoals vorig jaar? Kaat zal een Spotify lijst in de Facebookgroep plaatsen. Iedereen kan de
lijst dan aanvullen.
Achteraf moeten alle materialen van de gemeente worden weggezet in de oude beeldhouwklassen
achter het gemeentehuis en de bib. Pascal zal dan ’s morgen met Lotte tot daar wandelen voor
verdere uitleg. Graag ook de ruime omgeving van het terrein controleren op rondslingerende
bekertjes en servetten, zodat we een goede indruk nalaten. Mogelijk moeten ook de bakken van de
bakker nog worden teruggebracht.

Nacht van de jeugdbeweging!
Nu voor velen wellicht het populairste punt op de vergadering: de Nacht van de jeugdbeweging 😉
’t Onkrooid heeft vrijdagavond 18 oktober al voorbehouden voor de Nacht van de Jeugdbeweging.
Zeker weten zegt Brent. Maar ’t Onkrooid zit er wel mee verveeld dat ze al een paar jaar met de
Nacht van de Jeugdbeweging amper uit de kosten komen en vorig jaar hebben ze zelfs moeten
bijpassen. We hebben dat vorig jaar in de evaluatie besproken en iedereen was het erover eens dat
zoiets niet zou mogen. ’t Onkrooid heeft nagedacht hoe dit te voorkomen. Ze denken dat als de
verenigingen zelf de winst mogen opstrijken of ook zelf moeten instaan als er verlies is, dat ze dan
correcter zullen omgaan met de drank- en bonnetjesverkoop. Wat vinden de verenigingen van dit
voorstel?
Prima voorstel! Niet meer dan logisch dat de verenigingen zelf voor het verlies zouden moeten
opdraaien en we mogen inderdaad verwachten dat iedereen bij deze werkwijze beter z’n best gaat
doen om alles correct te laten verlopen. Om praktische redenen lijkt het ons wel aangewezen dat alle
aankopen via ’t Onkrooid verlopen, zij krijgen normaal ook de beste voorwaarden. Achteraf handelen
zij ook alle betalingen af, waarna de opbrengst (of het verlies) kan worden verdeeld.
Vorig jaar startte de avond voor wie op tijd kwam met twee consumptiebonnetjes, een lokkertje om
op tijd naar het jeugdhuis te krijgen. Er werden 284 bonnetjes uitgedeeld, waarvan de kosten
gedragen werden door de gemeente. Maar misschien werkt een happy hour ook wel? Dat zou iets
makkelijker zijn, geen gedoe met de bonnetjes. Wat denken jullie?
We denken dat het inderdaad handig is als er niet meer met bonnetjes moet worden gewerkt. Als
het budget van de bonnetjes kan worden besteed aan een happy hour, dan valt daar zeker iets mee
te doen. De vergadering stelt voor dit verder uit te werken met een werkgroep. Zij gaan het concept
hiervoor uitwerken en er ook een uur op plakken. Verder gaat er een beurtrol voor de verschillende
taken worden opgesteld. Daarbij ook de opkuis. Vorig jaar was het de bedoeling dat er van iedere
vereniging hulp zou zijn, maar blijkbaar hadden alleen JRK en KLJ die boodschap goed begrepen. Er

gaat ook weer geprobeerd worden een beurtrol met enkel DJ’s van de verschillende
jeugdbewegingen op te stellen. Verder allicht nog een aantal zaken die moeten worden afgesproken
of uitgewerkt. Kaat gaat de werkgroep mee opvolgen en houdt de jeugddienst/schepen op de hoogte
van zaken die door hen best geweten zijn.
Om dit agendapunt af te sluiten nog even jullie erop wijzen voorzichtig te zijn met alcohol. Jullie
mogen de leden uitnodigen vanaf 15 jaar (geboren in 2004). Maar denk eraan dat je 16 moet zijn om
alcohol te mogen drinken. Best dus gebruik maken van alcoholbandjes. Wie geen bandje heeft krijgt
geen alcohol.

Herbruikbare bekers
Nog even herhalen wat ons door de nieuwe regelgeving te wachten staat vanaf volgend jaar:
 Het gebruik van wegwerpbekers, blikjes of petflessen op evenementen wordt verboden.
 De aangeboden dranken mogen enkel geschonken worden uit glazen retourflessen of uit tap.
 Uitzondering: kunnen aantonen dat wegwerpmaterialen voor 90% (of vanaf 2022 tot 95%) zuiver
en gescheiden worden ingezameld. Wellicht kan dit enkel met een backstage retoursysteem.
 Voor gemeentelijke initiatieven geldt die uitzondering niet. Vanaf 2022 geldt voor overheden
bijkomend ook een verbod op wegwerpborden en -bestek.
O.a. de Chiro’s van ’t centrum denken dat zuiver en gescheiden inzamelen van wegwerpbekers
achter de toog haalbaar moet zijn. Uiteindelijk is dat misschien niet wat men met de nieuwe regels
wil bekomen, maar het mag wel en zeker in de beginfase moet dat volgens ons zo kunnen.
Voor Arendonk is er tot op heden nog geen waardig alternatief voor de wegwerpbekers. De
brouwers, die goed vertegenwoordigd zijn in onze gemeente, gaan alleszins met een oplossing
moeten komen. Maar ook zij zijn er nog niet uit. Herbruikbare kunststofbekers vertonen soms
gebreken. De meeste worden dof na veelvuldig wassen en blijkbaar zijn er materialen die bij een te
hoge temperatuur giftige stoffen vrijgeven. Er bestaat bijgevolg ook bij de brouwers de vrees om een
verkeerd product aan te kopen.
Hoe zit het bij andere gemeenten. De gemeente Ravels overweegt alvast eigen bekers aan te kopen.
Vanuit de jeugddienst van Ravels werd begin deze maand geïnformeerd naar de plannen van de
gemeenten in de regio. Dit waren de reacties:
 Oud-Turnhout heeft al langer eigen bekers, maar wijzen meteen op een groot nadeel. De bekers
moeten absoluut proper én droog worden ingeleverd na gebruik. Een paar natte bekers kan tot
gevolg hebben dat hele bakken met schimmel moeten worden weggegooid. En laat weggooien
nu net niet de bedoeling zijn…
 Beerse had ooit eigen bekers, nu niet meer.
 Merksplas hoopt ook in de eerste plaats op de brouwer(s). Als ze eigen bekers gaan aankopen
dan is dat pas iets voor volgend jaar.
 Vosselaar heeft nog geen concrete plannen.
Een afwachtende houding dus ook bij andere gemeenten. Voor Arendonk wordt een van de eerste
evenementen in 2020 het Winterfeest op 11 januari. Daar meteen ook de moeilijkheid dat zowat
elke drank die wordt aangeboden een aangepast formaat glas of beker nodig heeft.
De gemeente gaat binnenkort de brouwers uitnodigen voor overleg.

Nieuws van ’t Onkrooid
’t Onkrooid kreeg afgelopen zomer enkele werkmannen van de gemeente over de vloer. De
geluidsisolatie in de toiletten werd verbeterd. Mogelijk wordt ook nog de dubbele nooddeur
achteraan in de zaal vervangen, ook om de geluidsisolatie te verbeteren. Er komt binnenkort een
nieuwe geluidsmeting.

Brent dringt alleszins aan op een nieuwe geluidswerende dubbele nooddeur. Daar zit momenteel een
serieus geluidslek, ook nadat de werkmannen er kortgeleden nog aan gewerkt hebben. Je merkt dat
goed als je buiten aan de deur staat met de muziek binnen op. Als je dan onderaan je voet tegen de
deur duwt merk je al meteen een verschil, de deur sluit niet meer zoals het moet.
Brent wist z’n team de afgelopen maanden ook een beetje uit te breiden. Het bestuur is gestegen
van 4 naar 9 leden. De leeftijd ligt tussen 17 en 22 jaar. Dat is al een hele verbetering. Brent z’n
takenpakket is al deels geëvolueerd van alles zelf doen naar meer delegeren. De 9 leden is al mooi,
maar er mogen er gerust nog wat bij. ’t Onkrooid plant binnenkort een werving bij het SCC.

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!


Vanuit de stam van de scouts kregen we het voorstel om op fuiven naast de gewone
consumpties gratis kraantjeswater aan te bieden. Hoe staan wij/jullie tegenover dit voorstel?
Welke voordelen zien we, welke nadelen?
We vinden het enerzijds een goed voorstel, anderzijds zien we ook inkomstenverlies. We denken
wel dat bezoekers sneller een watertje tussendoor zouden drinken als ze er niet voor moeten
betalen. Betalen voor water… dat doet niet iedereen.
Iets waar we eens langer over kunnen nadenken, misschien ook bespreken met onze achterban.
We komen er de volgende keer op terug.



Via Diede Ravers (scouts) kwam vorige vergadering de vraag om iets samen met alle
jeugdverenigingen te doen. We vonden dat een leuk voorstel. We denken dat dit iets is om met
een werkgroepje mee aan de slag te gaan. Momenteel hebben we al een werkgroepje voor de
Nacht van de Jeugdbeweging en ook voor Music for Life. Nu even niet dus, maar in januari vissen
we het voorstel van Diede terug op.



De gemeente zoekt voor de Mobiliteitsraad een afgevaardigde van de jeugdraad. We denken dat
het gaat om een tweetal vergaderingen op jaarbasis op een weekavond, maar zeker weten we
het niet. Pascal doet navraag. Arne heeft eventueel wel interesse.



Iets wat al eerder werd aangehaald en ook doorgegeven. De inrit van Biesputten naar het
scoutslokaal zou om goed te zijn moeten worden afgevlakt om er op een aangename manier met
auto of fiets in en uit te kunnen rijden.



Brent vraagt aan de verenigingen om voortaan geen promostickers meer te plakken in ’t
Onkrooid. Die gaan er vaak heel moeilijk of niet meer af. Ook buiten ’t Onkrooid denken we dat
je daar best mee oplet. Het is misschien niet te achterhalen wie ze heeft geplakt, wel van welke
vereniging ze afkomstig zijn (GAS-boetes?).



Chiro De Vraai moet binnenkort nieuwe ramen plaatsen en er was sprake van een gemeentelijke
infrastructuursubsidie. Is die er al? Neen, nog niet, maar er wordt inderdaad wel werk van
gemaakt. Voorlopig is het echter nog iets te onduidelijk om al veel meer over te kunnen zeggen.



Nog een paar activiteiten: 5/10 brunch van de Chiro in de Bemdhal, 25/10 Halve liter fuif van de
KLJ in ’t Onkrooid.

Volgende vergadering wordt ofwel zaterdag 9 november of zaterdag 16 november (afhankelijk van
wanneer we de vorming kunnen inplannen) om 10.00u bij Chiro De Vraai (Janne kijkt nog na of
lokaal vrij is).

