VERSLAG

16 september 2008
20u00

JEUGDRAAD MAASEIK

Jeugdcentrum Fuego

Aanwezig: Lemmens Maarten (JH De Kick), Tilkens Sepp (JH De Kick), kleve
Kathalina (jeugdharmonie Concordia), Vranken Tom, Stijven Jorg (Chiro
Jomensa), Brams John (Chiro Jomensa), Slegers Anneke (Chiro St Lutgardis),
Slegers Lien (Chiro St Lutgardis), Petroci Frank (Speelpleinwerking NRT),
Anneleen Géron (Speelpleinwerking NRT), Jeurissen kenneth (Chiro NRT),
Vastmans Bregt (Chiro NRT), Hann Wirix, Schepen M. Reeskens.

1.

Formuleren van adviezen

Kadervorming
De Jeugdraad formuleerde een positief advies over de aanvragen van
Vanstipelen Nele, Martens Brecht, Langie Joke, Schepers Katrien,
Cornelissen Roselien, Vranken Maarten en Vranken Tom in kader van een
terugbetaling voor het volgen van een kadervormingscursus.

Projecttoelagen
Chiro Jomensa Opoeteren deed een aanvraag tot het bekomen van een
projecttoelage voor de organisatie van “Sjakelrock”. De Jeugdraad gaf
positief advies betreffende deze aanvraag.

Dienstencentrum Ter Engelen en vzw Fuego deden een aanvraag tot het bekomen
van projecttoelagen voor het jaarlijks cultuurevenement Kadans. Deze
aanvraag werd door de Jeugdraad positief geadviseerd.

Rock Productions deed een aanvraag tot het bekomen van een toelage voor het
project “Graasj- Rock”. Er was enige discussie betreffende deze aanvraag
omdat de bestuursleden van de organisatie afkomstig waren uit Kinrooi.
Het project zelf vond plaats in jeugdcentrum Fuego. Navraag bij de
jeugddienst van Kinrooi toonde aan dat Rock Productions hier géén
projectsubsidies hebben aangevraagd. De Jeugdraad formuleerde een positief
advies op de aanvraag, maar zal zeker een grondige controle doen wanneer de
organisatie het werkingsverslag van het project indient.

Speelpleinwerking De Speelbeestjes van Neeroeteren deden een aanvraag tot
het bekomen van een projecttoelage om een deel van de kosten voor hun
gloednieuwe website te recupereren. De jeugdraad stelt voor zo spoedig
mogelijk een nieuw reglement op te maken rond subsidie voor drukwerk, zoals
gepland in het jeugdbeleidsplan 2008-2010. Dergelijke aanvragen kunnen dan
via dit reglement gesubsidieerd worden.

Werkingsverslag
De dienst welzijn diende haar werkingsverslag betreffende de organisatie
van de fruitsapfuif in. Er zaten echter geen bewijsstukken van de vermeldde
uitgaven bij. Christel zal nogmaals contact opnemen met de
verantwoordelijke en tot het dossier volledig is houdt de Jeugdraad dit
verslag in beraad.

2.

Jaarplanning

De leden van de Jeugdraad beslissen om de vergaderingen, net als vorige
jaren, te organiseren op dinsdagavond en dit steeds op een andere locatie.
Een overzicht:
Dinsdag 21/10/2008

Chiro jongens Opoeteren

Dinsdag 18/11/2008

Chiro Neeroeteren

Dinsdag 16/12/2008

JH De Kick

Dinsdag 20/01/2009

Zaal Van Eyck

Dinsdag 17/02/2009

Scouts

Dinsdag 17/03/2009

Jeugdcentrum Fuego

Dinsdag 21/04/2009

Chiro Ojongens Opoeteren

Dinsdag 19/05/2009

Chiro Neeroeteren

Dinsdag 16/06/2009

Afsluitactiviteit

3.

Bezoek Marnix Vanlangenakker

