
VERSLAG JEUGDRAAD 
9 MAART 2022 

 

Goedkeuring verslag vorige zitting 

 

Buitenspeeldag 

 
 Ideeën vorige jeugdraad 

• Muziek: DJ, band? 
• Obstaclerun/color run 
• Initiaties/workshops 
• Mini highland games/olympische spelen 

 Zones: volgens leeftijd, volgens thema? 
1. 1ste, 2de 3de kleuter: ballenbad, visput, schminkstand, springkasteel, fietsjes (parcour)…  
 IBO 

 
2. 1ste, 2de 3de leerjaar: schmink, springkasteel, gekke fietsen, waveboards  KSA Rafiki 

 
3.  4de 5de 6de leerjaar: circusworkshop, tik tok, groot springkasteel, spelen (dikke bertha..) 
 Scouts Permeke 

 
4.  1ste 2de 3de middelbaar: skateworkshop, A sjorren, workshop sjorren, parcour/vikingrun 
 KSA De Blauwe Torre 

 
5.  4de 5de 6de + ouder: chill hoekje, muziek, voetbaltafel, darts, nagelen, poolen, airhockey, 

wedstrijd met prijs (waterpong)  KLJ 
 

 Nadenken over slogan/naam voor deze dag 
 Algemene programmatie: color run, straatcircus… 
 Afsluiter: bedanking  foodtruck? 

 

Skatepark – STAVAZA 

 Veel vuilbakken, bordje camerabewaking,  
 Reglement opmaken 
 Omheining  
 Ontmoetingsplaats (bankjes) 
 Driehoek: verloren ruimte, opvullen met rail of box 
 Varsenare: Straatpark geniet voorkeur, andere beperkend voor beginners 
 Participatie mogelijk? 

 

 



Voetgolf in ontwikkeling 

 

Organisatie nieuwe open baravond – Jeugd on Tour 

 Aansluitend aan de Buitenspeeldag  
 

Kandidatuur jeugdraad: Samantha Demeyere (’t Kompas) 

 Nodigen haar uit voor volgende jeugdraad 
 

Varia 

 
 Reminder netheid lokalen 
 Problemen met lokalen: 

o Waterpomp KSA lokalen: welke water trekt dat? Regenwater of stadswater? 
o Deuren lokalen KLJ bekijken 
o Navragen putje plein 
o Tafels in bestelling nemen, kapotte gemeentewerken 
o Zaal Varsenare: regent nog binnen, geen elektriciteit/lamp kapot 
o Blij met leidingslokaal Varsenare 

 
 Lenteschoonmaak: 19 tem 27 maar 
 Project ‘Aanstekers’ 
 Paasacties 

 
 KSA Rafiki Varsenare: 

o Das Boum: evenementenfiche blanco (eens bekijken? Instructies?), weinig reactie op 
aanvraag bij indiening 

o Container Stationsstraat: sleutel paaltjes?  
 

 KLJ: 
o Tractorwijding: laatste overleg niemand aanwezig wegens laattijdige uitnodiging 

 
 KSA De Blauwe Torre: 

o Overleg plannen op uren dat iemand beschikbaar is, datum beter overleggen, na de 
diensturen? 

o Vuilbakken aan de lokalen kapot 
o Publiciteit Zwien O’clock en QUIZ 
o Sleutels STAVAZA – nog eens navragen! 

 
 Oproep animatoren voor buitenschoolse kinderopvang 

 


