
    

 
 

 

 

 

Jeugdraad 1 april 2015 

 

Aanwezig: Karel, Rhania, Jan, Thomas, Ruben, Joy, Lien, Kamiel, Diederik, Sylvia, 

Joris en Ben. 

Verontschuldigd: Chresten 

 

0. Overhandiging opbrengst Ontbijtfilm aan Les Cajoutiers 

Twee vertegenwoordigers van Les Cajoutiers zijn op bezoek om een korte presentatie te 

geven over de werking van hun vereniging. Diederik overhandigt de cheque ter waarde 

van €300.  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken en evaluatie projecten: 

a. Meifeesten 

De Meifeesten komen eraan, er moeten dus nog enkele dingen besproken worden: 

 

Doendervolk vraagt aan de jeugdraad welk kassasysteem zij zouden verkiezen. Fifty-fifty 

systeem of elk gesplitste kassa? Er wordt sowieso gevraagd om het mogelijk te maken om 

de drankbonnen van Doendervolk te aanvaarden. De meerderheid kan zich vinden in een 

fifty-fifty verdeling. 

 

De verdeling van de shiften voor dit jaar is als volgt: 

09.00 tot 11.00: Opbouw (Joy, Ruben, Rhania, Karel, Thomas, Lien, Kamiel, Diederik, Ben) 

11.00 tot 12.00: Jeugdraad 

12.00 tot 13.30 Speelplein 

13.30 tot 15.00 Phobos 

15.00 tot 16.30 Chiro 

16.30 tot 18.00 Scouts 

18.00: afbraak: voorzie minstens 3 personen per vereniging! Wie meehelpt mag mee naar 

de President! 



 

Voorzie minimum 8 personen per shift! 

 

Ook voor de randanimatie moeten shiften voorzien worden. De randanimatie is van 12.00 

uur tot 18.00 uur, verdeeld in shiften van 1,5 uur. Sylvia gaat op zoek naar vrijwilligers om 

mensen te voorzien voor de levende tafelvoetbal. Shiften die niet opgevuld worden zullen 

door de stuurgroep speelpleinen worden ingevuld. 

 

b. Meivuur 

Elke jeugdraad krijgt een toog, het is hun eigen verantwoordelijkheid om deze te 

bemannen. In totaal zijn er 34 shiften in te vullen per toog. Elke toog is verantwoordelijk 

voor zijn eigen inkomsten. Afhankelijk van de inkomsten krijgen de jeugdraad centjes. Er 

moet ook een toogverantwoordelijke (of twee) worden aangeduid om de toog in goede 

banen te leiden. Dit geldt als 1 shift en er mag dus niet onderling gewisseld worden. 

 

19.00 – 21.00: 6 man speelpleinen 

21.00 – 23.00: 8 man JH Phobos 

23.00 – 01.00: 10 man Scouts  

01.00 – eind: 10 man Chiro 

 

Voorzie naam, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum voor iedereen die komt 

shiften! Ten laatste doorsturen op zondag 5 april! Shifters mogen gratis binnen maar 

worden uiteraard wel verwacht! 

 

Daarnaast zijn er nog 10 kassashiften en 12 bandjescontroleshiften (totaal voor de 4 

jeugdraden) te verdelen. 

 

Er wordt ook verwacht dat elke jeugdraad een dag komt helpen opbouwen én afbreken. 

Wie niet komt helpen als jeugdraad verdient minder centjes! 

 

18 april is het jeugdhuizenpromotour! Eindstation is in Hoeilaart, ideaal aangezien het dan 

50 uur Phobos is! De deelnameprijs is €15 (drank a volonte in de bus en een consumptie 

per jeugdhuis). Vertrek is om 21u30 aan JH de Pit. Tickets te koop bij Jan. 

 

 

 

 

 



 

3. Uitleg gemeenschappelijke kalender Druivenstreek 

De jeugdraden van Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg hebben een 

gemeenschappelijke activiteitenkalender opgestart. Bedoeling is om alle activiteiten uit de 

Druivenstreek in die kalender te zetten. Op die manier kunnen dubbele boekingen 

vermeden worden. Sharen voor zot zodat iedereen op de hoogte is! Er komt binnenkort 

ook persbericht aan. 

 

Als er nieuwe activiteiten zijn mag je die altijd doorgeven aan de jeugdraad!  

 

4. Nieuws DB 

We zijn opnieuw uitgenodigd voor een etentje met de andere jeugdraden. Nu vrijdag al! 

Rhania, Jan, Thomas, Ruben, Diederik, Karel. Kamiel en Ben laten nog iets weten.  

 

5. Nieuws schepen 

Op 7 mei wilt de politieke werkgroep rond het masterplan jeugd en sport een 

informatievergadering geven aan alle leden van de sport- en jeugdraden. Die vergadering 

gaat door in zaal Bakenbos van GC Felix Sohie. Iedereen is natuurlijk welkom. De 

werkgroep zal dan de plannen toelichten alsook wat de rol zal/kan zijn voor de raden in dit 

project. 

 

Op 29 april wil Joris graag een korte toelichting geven aan het DB van de jeugdraad en 

RvB, om 19.15 in de collegezaal. 

 

6. Nieuws jeugddienst 

Banner Joengele: Ben toont het nieuwe voorstel van de lay-outster, jeugdraad is akkoord! 

 

Jeugdraadweekend: De chiro was niet tevreden met de staat waarin de lokalen zijn 

achtergelaten na het JR-weekend. Volgende keer betere afspraken maken en deftig 

opruimen! 

 

7. Varia 

Ruben vond het een heel leuk weekend! Meer van dat! 

 

Joy is vrijdag alleen thuis dus wie na het jeugdraadetentje nog dorst heeft mag altijd iets 

komen drinken! 

 



11 april: groepsfeest 40 jaar scouts: BBQ van 11.30 tot … met aansluitend een fuif om 

21.00 uur! Een gratis vat van schepen Joris! (als rhania iets organiseert kan ze ook een vat 

krijgen!) 

17-18-19 april: 50 uur Phobos  

18 april: jeugdhuizentocht Meivuur 

24 april: 50 jaar Het Groene Dal met oud-leerlingfuif van 21.00 tot 02.00 (vvk: 5€, kassa: 

10€) 

25 april: Aspifuif + Berkennacht 

26 april: Het Hele Dorp 

11 april: NeroRockRally 

9 of 10 augustus: Sexy Summertime 

 

 


