
 

 

 
 

Jeugdraad 1 juni 2016 

 

Aanwezig:  Rhania, Jan, Lien, Maarten, Ben, Joris en Rani, Diederik, Isaac, Sylvia, 

Marine, Lise, Nick, Lucie 

Verontschuldigd: Ruben, Vincent, Sander 

Afwezig: Kamiel 

 

0. Terugkoppeling eerste vergadering Masterplan Sport & Jeugd 

Erwin haalt aan dat het verhaal rond de Koldam al uitvoerig besproken is en goed 

gedocumenteerd. Dat is echter niet het geval voor de jeugdlokalen. Hij is van mening 

dat dit alles voor de POM-site veel te snel gaat en dat er een degelijke visietekst 

ontwikkeld moet worden vooraleer er een ontwikkeling of lastenboek kan worden 

uitgebracht.  

 

Naschoolse opvang, speelplein -> synergieën en eventuele samenwerkingen worden 

het liefst binnen de jeugdsector gehouden. 

 

Overlopen wensen: 

Nick maakt opmerking dat er misschien over gedacht kan worden dat het een goed 

idee is om de vakantiewerking naar de Joengele te verhuizen. 

Thomas merkt op dat de huidige oppervlakte al niet voldoende is voor de huidige 

werking.  

Een verhuis van de vakantiewerking betekent echter ook dat de oppervlakte voor aan 

de POM-site vergroot wordt. 

 

Er worden nog enkele wensen toegevoegd aan de voorzien lijst. (zie volledige lijst in 

bijlage) 

 

Conclusie die de raad neemt is dat er een signaal moet gestuurd worden naar het 

bestuur dat, wat betreft de jeugdlokalen, er geen voldoende tijd is om een visietekst 

op te stellen. De jeugd is van mening dat er te weinig kennis en achtergrond is om op 

gefundeerde manier alle vereisten van de jeugdlokalen op tafel te leggen. 

Diederik haalt aan dat er op dit moment nog teveel onduidelijkheden zijn om concrete 

kaders te maken. Hij haalt het voorbeeld aan dat als de vakantiewerking zou 

verhuizen dit een grote impact heeft op beide ontwikkelingen. 



 

 

Er wordt overeengekomen dat er een advies moet 

komen naar het college waarin het te korte 

tijdsframe wordt aangehaald en die de nood aan een 

onderbouwde visietekst voor de jeugdlokalen benadrukt. Advies zal zowel van de 

jeugdraad als RVB komen. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Sylvia merkt op dat Rhania niet als aanwezig stond terwijl ze dat wel was. Ze merkt 

ook op dat de schrijfstijl van Ben mooier is dan die van Diederik. 

 

Goedgekeurd! 

 

2. Evaluatie Meifeesten 

De Meifeesten in het algemeen werd als zeer leuk ervaren.  

De opbouw om 9.00 uur verliep erg vlot aangezien Doendervolk al een groot deel van 

de opbouw had gedaan, waarvoor dank! Het was wel erg jammer dat er een heel 

aantal mensen niet zijn komen opdagen die wel hadden aangegeven dat ze aanwezig 

gingen zijn. 

 

De shiften verliepen erg vlot doordat er geen wisselgeld meer gehanteerd moest 

worden en alle drank in de remorque werd geschonken. Dit zorgde ervoor dat de 

mensen aan de doorgeef over het algemeen een erg rustige shift hadden. Het feit dat 

er geen grote massa volk is kan hier ook iets mee te maken hebben. 

 

Jammer genoeg is het tablet van de nieuwe tapremorque beschadigd doordat er 

mensen flesjes op hebben opgedaan. De schade zal hersteld worden en de jeugdraad 

betaalt de factuur. De kostprijs hiervan zal worden afgetrokken van de winst. 

 

Rhania merkt op dat er teveel misbruik werd gemaakt van het feit dat mensen hun 

vereniging achter de toog stond. Er zaten geregeld niet-shifters achter de kassa die 

daar niets verloren hadden. Dit maakt het moeilijk om het overzicht te behouden en 

te controleren dat er geen gratis drank wordt gedronken. 

In de toekomst moet de shiftenlijst ingevuld worden per naam zodanig dat er 

gecontroleerd kan worden wie daar op dat moment moet zijn en wie niet. De toog 

moet in de toekomst ook beter afgesloten worden. 



 

De opruim was erg triestig. Lien is mensen actief 

moeten gaan ronselen om te helpen op te ruimen. 

Zelf jeugdraders hielpen niet met de opruim, wat erg 

frustrerend is voor de mensen die wel de handen uit 

de mouwen steken. Doendervolk deelt deze frustratie, het is elk jaar opnieuw 

hetzelfde probleem dat mensen, raden en verenigingen verdwijnen zodra de opruim 

begint. Doendervolk deed een inspanning om alles klaar te zetten en merkt dan op 

dat er geen moeite wordt gedaan om alles op te ruimen. Jan haalt aan dat dit geen 

trend is, vorig jaar waren er wel veel opruimers. Dit is een gegeven waar je weinig 

invloed op hebt en dat schommelt elk jaar. Het tekort aan helpende handen kan ook 

(deels) te wijten zijn aan het feit dat er al heel wat mensen deel hebben genomen aan 

de highland games. 

 

Misschien moet er worden nagedacht over een beloningssysteem voor de 

verenigingen waarbij de winst verdeeld wordt naargelang de inspanning die geleverd 

wordt (geld voor wie tapt, geld voor wie opruimt). 

De frieten ter vervanging van de Chinees werden positief bevonden en iedereen die 

meegegeten heeft vond het leuk. Er zijn uiteraard voor –en tegenstanders voor 

restaurant en frieten. 

 

Het bekersysteem werd positief onthaald! 

 

Momenteel is er nog geen zicht over de winst. Deze wordt binnenkort 

bekendgemaakt. Diederik stuurt ook nog een uitnodiging voor de algemene evaluatie! 

 

3. Terugkoppeling evaluatie Meivuur 

Rhania is vorige week naar de interne evaluatie van het Meivuur geweest. Er werden 

veel zaken besproken waaronder het engagement van de raden. 

De conclusie is dat er wordt nagedacht om het evenement opnieuw in te doen 

krimpen. Er wordt een evenement georganiseerd voor 5000 bezoekers, met maar 

1500 bezoekers. Er komen enorm veel kosten kijken bij een dergelijk groot 

evenement. Het kostenplaatje weegt niet op tegen de return.  

Een groot deel van de winst is dit jaar gegaan naar de reparatie van de grasvelden 

van Kamp² en de huur van materialen.  

 

Positieve noot, er is zo goed als geen drank gratis weggegeven! Schouderklopje voor 

de raden! 



 

 

Het bestuur van het Meivuur plant om een BBQ te 

organiseren voor de raden als bedanking voor hun 

inzet. Het plan is ook om dan rond de tafel te zitten 

en te praten hoe de raden de organisatie in de toekomst zien en op welke manier het 

evenement afgebouwd kan worden naar een evenement dat handelbaarder is dat 

makkelijker is in organisatie. De BBQ zal doorgaan op 7 augustus! Massale 

aanwezigheid is vereist! Gratis eten en gratis dank zullen uw deel zijn! 

 

4. Nieuws van het DB  

De besturen van de verenigingen hebben een mailtje gekregen van de organisator van 

de Duivelsfeesten met de vraag of er interesse is om de toog te bemannen tijdens de 

matchen van de Rode Duivels op groot scherm. Aangezien die matchen pal in de 

examenperiode valt zijn de jeugdverenigingen niet geïnteresseerd.  

Ook de cafébazen en andere verenigingen hebben deze vraag gekregen. Sylvia haalt 

aan dat de ouderraden eventueel wel interesse zouden hebben. 

 

Zoals iedereen wel weet is het de laatste vergadering van dit werkjaar. We doen een 

rondje van de tafel om te horen wie er nog blijft en wie zal stoppen. Enkel Jan twijfelt 

om te stoppen. 

Lien en Rhania blijven zeker doordoen als DB, maar lanceren een warme oproep om 

hun te versterken in het DB. Nick en Rani willen eventueel wel eens horen wat het 

takenpakket van het DB inhoudt.  

Ook als je mensen kent die eventueel interesse zouden hebben in de jeugdraad, nodig 

ze zeker uit, iedereen is van harte welkom! 

 

5. Nieuws van de schepen 

Joris had graag iedereen van harte bedankt voor zijn inzet. EN hij doet dat door een 

rondje te betalen op café! 

 

Schepen Eva De Bleeker is op bezoek en wil graag enkele projecten voorstellen rond 

integratie.  

Bijt in je vrije tijd: voor een evenement per jaar wordt er extra aandacht besteed 

aan anderstaligen. Dit gebeurd op niveau van de Vlaamse Rand, maar dat blijkt 

praktisch niet zo haalbaar te zijn. Het idee is nu om ditzelfde concept uit te werken op 

gemeentelijk niveau. Verenigingen kunnen dan een keer per jaar extra aandacht 

besteden aan anderstaligheid in hun werking. Eva stelt de vraag of de 



 

jeugdverenigingen interesse hebben om hierin mee 

te stappen en 1 maal per jaar een inspanning te 

doen omtrent anderstaligheid. De bedoeling is om al 

die activiteiten te bundelen en aparte promotie rond 

te maken. 

Nick vraagt of de startdag kan fungeren voor dit initiatief. Eva haalt aan dat het 

evenement in kader van dit project best kleinschalig wordt aangepakt. Vooral ook om 

dat bij een startdag dit nogal vreemd zal overkomen naar de ‘gewone’ 

Nederlandstalige leden toe. Het zou eerder gaan om een ‘gewone’ activiteit, zo 

kunnen anderstaligen de normale werking beter leren kennen. 

De jeugdverenigingen nemen het voorstel mee naar hun leidingsploeg en koppelen 

terug. 

 

Vrijetijdsbeurs: de cultuurmarkt van vorig jaar was geen succes aangezien het 

evenement geen nieuwe mensen lokte. Het idee voor dit jaar is om de beurs te 

koppelen aan de verwelkoming van de nieuwe burgers. Deze kunnen, na hun 

rondleiding, terecht op de beurs en kennismaken met het aanbod van verenigingen in 

de gemeente. Eva beseft dat de datum, 10 september, erg ongelukkig is voor de 

jeugdverenigingen gezien de drukke agenda. Zij pleit er echter voor om de krachten 

te bundelen en een compromis te vinden waarbij alle jeugdverenigingen kunnen 

vertegenwoordigd worden.  

Er is een jaarlijks verloop van zo’n 300 personen in de gemeente. Er komen 

gemiddeld een 80-tal nieuwe inwoners naar de verwelkoming. 

De keuze voor de datum is genomen omdat de meeste organisaties of verenigingen 

op die periode starten met hun werkjaar en inschrijvingen. 

De verenigingen geven aan dat het zeker mogelijk moet zijn om met beperkte 

mankracht hun werking toch voor te stellen. 

Sylvia haalt aan dat een gebundeld aanbod voor de gemeente zeker een grote 

meerwaarde kan zijn voor zowel nieuwe als oude inwoners. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

Ben is gisteren naar het interradenoverleg geweest namens de jeugdraad. Er zijn 

enkele zaken ter sprake gekomen:  

- Er moet een evaluatie komen van de nota van de wakkere burger omdat er nu 

enkele afspraken zijn die niet of onvolledig worden nagekomen. 

- Er werd ook aangehaald dat er meer betrokkenheid moet komen vanuit de 

raden voor de nieuwjaarsreceptie. 



 

- Ook de kerstmarkt kwam kort ter sprake. Het 

huidige kerstcomité stopt er mee. Pieter 

Muyldermans haalde aan dat dit de perfecte 

gelegenheid is om het opnieuw over een 

andere boeg te gooien. Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

 

Morgen vind het examen plaats voor de tijdelijke functie van organisator 

vakantiewerkingen. De persoon die de job krijgt zal instaan voor de dagdagelijkse 

werking van het speelplein en zal gevraagd worden om de organisatie van de 

vakantiewerkingen in een draaiboek te gieten en enkele procedures te ontwikkelen. 

Daarnaast zal hij/zij in september ook ingeschakeld worden bij de organisatie van het 

Druivenfestival. 

 

De erkenings-aanvragen van de jeugdverenigingen zijn op het college behandeld en 

werden allemaal goedgekeurd! Alle verenigingen zullen hiervoor binnenkort een brief 

ontvangen. 

 

Deadline voor de subsidies jeugdverenigingen: 13 juni! 

 

7. Varia  

Isaac vraagt zich of er al zicht is op de winstverdeling van het Meivuur. Rhania haalt 

aan dat de definitieve cijfers nog niet bekend zijn, maar op tijd en stond bekend 

gemaakt zullen worden. 

 

Sylvia wilt de Chiro bedanken en proficiat wensen voor een zeer geslaagde 70e 

verjaardag! Ondanks het mindere weer was het een heel fijn weekend. 

 

Diederik bedankt het Dagelijks Bestuur voor hun inzet. Ze hebben dat goed gedaan!  

 

 


