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Uitnodiging Algemene Vergadering 27 november 2009

Beste Jeugdraadlieden
We zijn alweer toe aan een volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de
Jeugdraad.
Een belangrijke, want we bekijken de subsidies die voor het laatst via de ‘oude’ reglementen
worden toegekend.
We nodigen jullie van harte uit vrijdag 27 november om 20 uur in de lokalen van Oranje,
Maciebergstraat.
Voorafgaand is er om 19 uur een technische vergadering met toelichting over de
subsidieverdeling !
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Goedkeuring verslag vorige AV
Subsidies
- korte toelichting
- advies jeugdraad
Werkingsverslag Speelpleinwerking, Grabbelpas, T-Rit
- korte toelichting van de zomerwerking
Evaluatie voorbije activiteiten
- dag van de jeugdbeweging
- vorming ‘diversiteit en drempelverlagend werken’
Fuifkoffer / fuifcharter
Jeugdbeleidsplan 2011-2013:
- brainstorm over mogelijke acties/initiatieven
- voorstel timing en planning opmaak
- samenstelling stuurgroep
Hersmamenstelling DB: vacante plaatsen en wie vult ze in?
Nieuws uit de Jeugddienst/gemeente
Nieuws uit de Jeugdbewegingen
Varia

We willen er nogmaals op wijzen dat elk lid van de jeugdraad, zowel individu als
jeugdvereniging, zelf punten op de agenda plaatsen.
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Gelieve deze dan wel op voorhand door te spelen aan de voorzitter zodat het DB zich kan
voorbereiden.
Verontschuldigen mogen doorgegeven worden aan de voorzitter Ilse of aan de dienst Jeugd.
Maar we rekenen op jullie aanwezigheid in grote getale!

Ilse van Reybrouck
Voorzitter a.i.

Stan De Spiegelaere
Secretaris
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Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op woensdag ook van 15 tot 19 uur.

