
 

  
 

Jeugdraad 7 maart 2018 

 

 
Aanwezig: Rani, Diederik, Isaac, Robin, Charlotte, Anne, Nick, Isaac, Sander, 

Pauline, Marine, Lise, Karlien en Ben. 
 
Verontschuldigd: Lien, Rhania, Sylvia, Maarten, Louise en Joris. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! De nieuwsbrief van februari viel in de smaak! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

    - Evaluatie Ontbijtfilm  

Er is €500 winst gemaakt ten voordele van Orper vzw. Opbouw en afbraak is erg vlot 

gegaan. Vanaf nu spreken we af dat de charcuterie niet allemaal open moet voor de 

start van het ontbijt, er werd heel veel weggegooid na afloop. 

 

Een aantal mensen gaven aan dat een extra film in de namiddag ook een leuk idee 

zou zijn. Op die manier kan het evenement ook uitgebreid worden. Te bespreken bij 

opstart volgend jaar. 

 

GROS heeft gevraagd om opnieuw een goed doel met een link met Hoeilaart te 

zoeken. Gezien de steun die ze geven is dat geen onredelijke eis. Volgend jaar stellen 

we hen de vraag om een aantal goede doelen voor te stellen.  

 

    - Verkiezingsproject – mailtje Sylvie Gahy 

De werkgroep is gisteren samengekomen en heeft de conclusie genomen dat het 

redelijk laat dag is om een groot project op poten te zetten. 

 

Ze willen wel nog steeds graag de twee luiken aan bod laten komen: informeren van 

de jeugd en meningen verzamelen. 

 



 

Op de website van Debattle staan een hele hoop 

informatieve filmpjes die we via de facebookpagina 

kunnen delen, ipv zelf filmpjes te maken. Dit moet op 

korte termijn opgestart worden.  

 

Om een debat te organiseren is de jeugdraad minder geïnteresseerd. Diederik haalt 

aan dat de vorige editie snel verviel naar moddergooien en discussie. Ben haalt aan 

dat een Pechakucha ook een optie kan zijn. De vraag blijft of we iets dergelijks 

kunnen organiseren en hiermee een publiek kunnen bereiken, misschien moet dit dan 

gekoppeld worden aan een ‘leuke’ activiteit om de jeugd warm te maken om deel te 

nemen. 

 

Op Debattle staat een online bevraging die we kunnen gebruiken. Deze moet dan 

aangepast worden op maat van Hoeilaart en kan dan verspreid worden.  

Een optie kan zijn om de resultaten van de enquête aan de partijen te bezorgen en 

hen te vragen om op basis van de resultaten pechakucha’s te maken. Partijen kunnen 

dan bijvoorbeeld uit 5 thema’s drie keuzes maken die zij toelichten aan het publiek. 

 

Diederik heeft Debattle gecontacteerd om te vragen of zij een kant en klaar project 

hebben dat in Hoeilaart kan toegepast worden. Hij vreest er voor, maar wie niet 

waagt niet wint. 

 

Het is nu boodschap om zo snel mogelijk nog eens samen te komen om dit plan 

concreet te maken, afspraak dinsdag 13 maart om 19u in JC Koldam. Diederik 

heeft toegang tot de bevraging van Debattle, hij stuurt ze door naar de werkgroep.  

Ben kijkt of er in het GC nog data vrij zijn op het debattleweekend: 28, 29 of 30 

september. De Koldam kan als alternatief gebruikt worden. 

 

    - Bedanking vrijwilligers 

Voorstel: BBQ op vrijdag 31 augustus, eventueel op Halan Cauter.  

Terug op te pikken als Laura terug in ’t land is! De raad is van mening dat dit geen 

groot evenement hoeft te zijn, een laagdrempelige activiteit zoals een BBQ is zelfs 

leuker. 

 



 

Het is dan misschien herfstontmoeting, de scouts laat 

weten zodra die datum bekend is. Kan eventueel ook 

een weekje vroeger.  

 

    - Dagje vorming – brainstorm vormingen + prikken datum! 

Rani heeft enkele voorstellen van vormingen opgezocht van Koning Kevin en overloopt 

ze. Iedereen geeft zijn favorieten door. Complexe spelen maken en koken met 

kinderen hebben de voorkeur. 

 

Diederik haalt aan dat het misschien ook leuk kan zijn om meerdere vormingen te 

boeken en deelnemers te laten kiezen. Ben legt uit dat het concept van vroeger zo 

opgezet was. Isaac merkt op dat dit wel een goed idee kan zijn aangezien de mensen 

van het jeugdhuis niet meteen nood hebben aan vormingen voor jeugdgroepen. 

Ben stelt voor om te kijken naar een workshop upcycling, kan voor zowel 

jeugdverenigingen als het jeugdhuis nuttig zijn. 

 

Er wordt voorgesteld om een leuke activiteit te koppelen aan de vorming, om mensen 

aan te moedigen om deel te nemen aan de vorming.  

 

12 mei wordt geprikt! Noteer hem alvast in je agenda! 

 

4. Nieuws van het DB  

Geen nieuws = goed nieuws! 

 

5. Nieuws van de schepen 

Geen nieuws = goed nieuws! 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

    - afsprakennota Halan Cauter 

Ben overloopt de afsprakennota Halan Cauter met de jeugdraad. De nota werd ook al 

op de raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur besproken en op basis van hun 

opmerkingen aangepast. Bedoeling is dat het terrein aan de hand van deze nota een 

jaar in gebruik wordt gesteld. Na dat jaar wordt een evaluatie gedaan en kan de nota 

nog bijgestuurd worden. 

 



 

De jeugdraad heeft geen verdere opmerkingen bij de 

nota en is positief over de inhoud van de nota. 

 

    - voorstel aankooplijst fuifkoffer en 

speelkoffer 

Ben overloopt een laatste keer de aankooplijst voor de fuifkoffers. De kosten worden 

op €1900 geraamd voor de aankoop van al het gevraagde materiaal. Dat betekent dat 

er geen budget zal zijn om de speelkoffers dit jaar nog aan te vullen. Kan volgend jaar 

wel opgenomen worden. 

 

    - Buitenspeeldag ’18  

Zoals reeds aangekondigd in de nieuwsbrief van februari zal de Buitenspeeldag dit 

jaar verschuiven naar zaterdag 5 mei, tijdens de meifeesten. Met het vertrek van Jan 

van Damme was er een nieuwe coördinator nodig vanuit de gemeente. Ben heeft 

zichzelf kandidaat gesteld daarvoor. Om alles werkbaar te houden is beslist om de 

Buitenspeeldag te verplaatsen zodanig dat er geen twee evenementen vlak na elkaar 

georganiseerd moesten worden. Dit speelt ook in op de vraag van Doendervolk om 

van de zaterdag een familiedag/dag voor gezinnen en kinderen te maken. 

 

    - Bedanking vrijwilligers – 3 mei 

Op 3 mei plant de gemeente een bedankingsmoment voor de vrijwilligers van die zich 

inzetten in Hoeilaart. De leden van de adviesraden horen daar ook bij. De bedanking 

zal bestaan uit een gratis voorstelling van een stand-up comedian, gevolgd door een 

drankje op kosten van het bestuur. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd.  

De plaatsen zijn beperkt dus als je er bij wilt zijn vergeet je dan niet zo snel mogelijk 

in te schrijven! 

 

    - Enquête Wakkere Burger 

De Wakkere Burger is opnieuw in het land. Zoals reeds eerder aangekondigd heeft de 

gemeente, samen met de Wakkere Burger, een enquête opgesteld voor de leden van 

de verschillende raden. Bedoeling is om te peilen naar de werking van de raden. 

De jeugdraad kiest er voor om de enquête plenair te beantwoorden. Ben overloopt 

alle vragen en vult in. 

 

 



 

 

    - Lientje aangenomen als administratief 

medewerker 

De zoektocht naar een administratieve medewerker 

voor de dienst vrije tijd zit er op. Lientje Vandenbroeck kwam als beste kandidaat uit 

de selectieprocedure. Na twee jaar aan tijdelijke contracten en verlengingen zal 

Lientje in mei vast aangeworven worden.  

 

7. Varia  

Diederik vraagt of de jeugdraad dit jaar kan inzetten op een attractie voor kleinere 

kinderen tijdens de meifeesten. Doendervolk zelf voorziet een aantal attracties voor 

grotere kinderen. De raad gaat daarmee akkoord. Diederik doet enkele voorstellen 

tegen JR april. 

 

Chiro mag tenten openleggen tijdens paasvakantie, ze brengen Ben op de hoogte 

wanneer ze dat juist willen doen. 

 

Rani vraagt of en wanneer we op jeugdraadweekend gaan. De werkgroep is er mee 

bezig, je kan binnenkort een doodle verwachten!  

 

De Chirofuif was een groot succes met veel volk. De cultuurdienst was ook erg 

tevreden over hoe alles opgekuist was! Proficiat Chiro! 

 

10 maart: zwerfvuilactie  

17 maart: groepsfeest scouts 

 

 

 


