Agenda AV Jeugdraad 23/05/2022
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Sander Bridts, Richmond Banahene
Jeugddienst: Esther Van den Schoor
Jeugdschepen: Jan Van Otten

Agendapunten:
1) Oude kapellen
Sarah van Erfgoed Noorderkempen komt een uitleg geven rond de oude kapellen en hoe deze kunnen worden
ingezet voor nieuwe projecten, ideeën of activiteiten. Zo staan verschillende kapellen leeg, die ingezet kunnen
worden voor nieuwe projecten: een mini-bib, een skate-reparatieplek, een plantenasiel,…
Met jouw jeugdbeweging een idee of ga je graag zelf aan de slag?
Geef een seintje aan Sarah en co via onroerenderfgoed@erfgoednoorderkempen.be
Meer informatie vind je terug in de presentatie in bijlage.

2) Futur
Eli komt een stand van zaken toelichten rond de Futur.
Hij zal dieper ingaan op volgende zaken:
• Recentste investeringen in Futur
• Dienstverlening in de Futur
• Update van het huurreglement
• Investeringen die gepland staan in 2022
• Het quality nights charter
• Opleidingen in de Futur
De presentatie vind je alvast terug in bijlage.
Bij vragen kan je steeds terecht bij onze collega’s Joost, Eli en Kathleen via info@futur.be
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3) Kampen zomer ‘22
De kampen voor de zomer staan weer voor de deur.
Hoe loopt het de voorbereidingen?
Zijn er zaken waar jullie op botsen of graag tips kregen van andere jeugdbewegingen?
Voor vragen kan je ook steeds terecht bij de jeugddienst via jeugddienst@turnhout.be of 014 42 33 81.

4) Nieuws vanuit de jeugddienst
•

Wollebos zoekt nog op 13 en 14 juli een jeugdbeweging dat wil komen sjorren! Interesse? Laat ons iets
weten! De vergoeding is nog overeen te komen! (hangt ervanaf hoe lang ze kunnen en met hoeveel ze
zijn)

•

Werkgroep D&NVDJ zoekt crew!

WAT?
► Mee plannen en vorm geven aan hoe de dag & nacht er zullen uitzien, samen met het team van de organisatie
► Je staat mee in voor de organisatie van een fantastisch evenement
► Op basis van jouw interesses, kies je waar jij je achter wil zetten
➢
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Communicatie & social media
Artwork
Zoeken en opvolgen van vrijwilligers
Een podiumverantwoordelijke die zorgt voor opstellen van de line-up, licht en geluid, …
Inplannen van security
Animatie voor het ontbijt of de nacht
…

WANNEER?
► We spreken 4 à 5 keer af om te plannen, taken te verdelen en alles op te volgen. Voor de zomervakantie
spreken we 1x af, de rest volgt na de vakantie.
► De dag en nacht van de jeugdbeweging gaat door op vrijdag 21 oktober.

INTERESSE?
► Geef een seintje!

6) Vragen aan de schepen
/
7) Varia en vrijkaarten
/
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