24 juni 2021

Jeugdraad: Algemene vergadering
Aanwezig:

Tonia Van Merhaeghe (Knipoog), Amber Boiserie (Speelkriebels), Margot

Naessens (KLJ Wortegem), Emma Merchie (Speelkriebels), Stien Vanaerde
(Speelkriebels), Mattis Naessens (KLJ Wortegem), Silke Van der Schaeghe

Afwezig:

(jeugddienst).

Tayko Vansteenbrugge (Speelkriebels), Margot De Reu, Margot De Reycke

(KLJ Wortegem), Els Kelem (VBS De Sterrenboom), Johan De Waele (GBS De
Kouter), Luna Vaernewyck, , Elena De Ridder (KJL Wortegem), Laurence De
Zutter (VBS ’t Hinkelpad). Niels Devos (KLJ Wortegem).

1.

Goedkeuring en opvolging vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie Jong Geweld pakketjes en resultaten enquête
Het uitdelen is redelijk goed verlopen en op een coronaveilig manier, iedereen bleef op afstand. De
commentaar was positief, velen vonden het een leuk initiatief. De fluostiftjes waren niet zo goed.
Deze actie is zeker voor herhaling vatbaar.
Bijna iedereen is hun zakje komen ophalen, de overschotten werden uitgedeeld aan de studenten
van de KLJ. Het was voor de jongeren tof om nog eens buiten te komen en een klapje te doen.
We overlopen de resultaten van de enquête.
We vinden het zeer belangrijk om de resultaten ook te delen met de jongeren via sociale media. We
zetten zowel de positieve als negatieve kant erin. De meeste jongeren krijgen nu al hun uitnodiging
voor hun vaccin, dus we communiceren de resultaten samen met meer informatie rond vaccinatie.
We geven ook door dat er een reservelijst is waar ze zich op kunnen zetten.
3. Aanstekers
De affiches komen eraan en worden in de zomer opgehangen. Er komt een algemene campagne via
Bataljong.
We maken een Instagrampagina om daar ook promo te maken.
Affiche binnensteken bij Tonia via Stien.

4. Varia
-

Aanwerven nieuwe jongeren voor de start in september: ideeën?
o

Via Instagram reclame maken

o

Login gegevens aan een paar mensen doorgeven en mensen volgen die dan weer
gaan terug volgen.

Volgende vergadering: Silke maakt doodle.

