
 

 

 

 

Aanwezig: Ruben, Maarten, Nick, Lise, Lien, Rani, Rhania, Lucie, Robin, Isaac,  

Laura, Jason en Ben. 

Verontschuldigd: Diederik, Sylvia, Marine en Joris 

Afwezig: Karel 

 

Verslag Jeugdraad 01/03/2017  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd!  

 

2. Overlopen werkgroepen: 

- Evaluatie ontbijtfilm 

Er was opnieuw onduidelijkheid over hoe het koffiemachine werkt. Er is veel 

koffie gedronken dus volgend jaar moeten we het grote koffiemachine gebruiken. 

Rhania zal de koffie maken! 

 

Naar volgend jaar toe startten we beter wat vroeger met klaarzetten. Er waren 

veel meer inschrijvingen, wat maakte dat er ook meer werk was, vooral omdat er 

extra lokalen gebruikt werden. De opruim is supervlot verlopen, dikke pluim voor 

alle aanwezigen! 

 

Rhania merkt op dat we volgende keer best bandjes voorzien zodanig dat 

duidelijk is dat iedereen betaald heeft en dat er kan gecontroleerd. Nu is niet 

altijd duidelijk wie er betaald heeft en wie niet. 

 

Er is, afgerond, een €550 winst gemaakt, wat een super resultaat is. 

 

Lise merkt op dat ze er volgend jaar waarschijnlijk geen chiro-activiteit van gaan 

maken aangezien dit nogal moeilijk te regelen was doordat de plaatsen volzet 

waren. Het is moeilijk om daar als hoofdleiding tussenpersoon te spelen. Naar 



 

volgend jaar toe gaan ze de ouders rechtstreeks 

doorverwijzen naar de jeugdraad. 

 

Ben heeft ondertussen ook al de datum voor volgend jaar vastgelegd, zelfde 

weekend volgend jaar! Nick merkt wel op dat er dan veel leiding op skiverlof is 

aangezien dit in de lesvrije week valt. 

De studenten zijn goed vertrokken en zijn heel dankbaar. Rani haar presentatie 

was zeer geslaagd. Ze moet wel nog een prijs voorzien voor de winnaars van de 

powerpoint. 

 

- Bedanking vrijwilligers 

De werkgroep heeft niet veel meer gedaan als vorige keer. Ze hebben een lijst 

voorzien met verschillende thema’s. Ze zullen een poll maken op facebook zodat 

we kunnen stemmen. 

 

- Dagje vorming 

Allemaal 13 mei met rood in je agenda noteren, dan gaat dagje vorming door! 

Het wordt zoals gezegd een combinatie van EHBO en een workshop rond 

nachtspelen. Tussendoor gaan we samen avondeten.  

De EHBO-workshop wordt gegeven door de brandweer van Overijse, dankzij 

Nick. Momenteel staat de workshop gepland in de voormiddag. Nick vraagt na of 

het mogelijk is om dat te verplaatsen naar de namiddag zodanig dat dit beter 

aansluit op de rest van het programma.  

De workshop zal gaan rond wondzorg en duurt een viertal uur. De deelnemers 

krijgen hiervan een attest, interessant voor de subsidies! ;) 

Scouts en Chiro moeten hun EHBO meenemen, de vorming zal op basis daarvan 

gegeven worden.  

Dagje vorming zal ongeveer tot 22.00 uur duren. Na afloop kunnen we samen 

afzakken naar JH phobos om Jason zijn verjaardag te vieren. 

 

Momenteel is de maximum groepsgrootte vastgelegd op 30 personen, dat 

betekent dat elke vereniging (jeugdraad, Phobos, stuurgroep speelplein, scouts 

en chiro) elk 6 man mag afvaardigen. Er mogen dus al kandidaten gezocht 

worden! 

Het avondmaal wordt betaald door de jeugdraad. 

 

 



 

- Jeugdraadweekend 

Dit weekend!! 

Maarten moet zaterdag helaas weg voor het werk. Het 

plan om te slapen wordt dus aangepast. Laura en Marine (en Maarten) kunnen 

rijden. De voorziene camping wordt afgebeld en de werkgroep regelt een 

alternatief.  

Afspraak om 20.00 uur in de Joengele op vrijdag! Iedereen moet €20 voorzien 

voor de activiteit, niet vergeten! Er zijn een 13-tal aanwezigen op vrijdag en een 

tiental op zaterdag. 

Rhania en Laura gaan donderdag inkopen doen. 

 

- Meivuur 

Gisteren heeft de organisatie vergaderd en officieel toestemming gekregen om 

de markthallen te gebruiken voor de Meivuureditie van dit jaar.  

Er komt opnieuw een kindernamiddag, hier wordt de bijdrage van de jeugdraad 

niet verwacht. De jeugdraden worden enkel verwacht voor de fuif ’s avonds.  

Er zijn minder vrijwilligers nodig wat maakt dat er maar 1 shift van 2 uur zal 

moeten worden gedaan, 8 personen per shift. Scouts, Chiro, Phobos en 

stuurgroep speelplein mogen beginnen rondvragen om 8 mensen te zoeken die 

willen shiften. De winst wordt net als vorig jaar verdeeld over alle deelnemende 

verenigingen. 

 

Er wordt nog getwijfeld over de kinderact. De bedoeling was om de Ghost 

Rockers te laten komen, maar vorige week werd bekend gemaakt dat ze ook 

naar Nerorock komen dit jaar. Op zich geen probleem, aangezien Nerorock een 

half jaar later komt. Bedoeling zou wel zijn om inkom te vragen en te proberen 

om een wedstrijd te organiseren waarbij gezinnen een meet-and-greet kunnen 

winnen.  

 

DJ-contest gaat door op 7 april in JH De Schup in Huldenberg. Er worden 

waarschijnlijk enkele jeugdraders gevraagd voor de jury. 

 

3. Nieuws DB: 

- Etentje JR’en: Jeugdraad Overijse nodigt ons uit voor een etentje met de 

verschillende raden van de Druivenstreek. Overijse organiseert het etentje 

en een leuke activiteit. Het etentje zou doorgaan op 7 april. Na het etentje 

gaan alle jeugdraden dan samen naar de DJ-contest van het Meivuur. 

 

 



 

4. Nieuws van de schepen: 

- Joris verontschuldigt zich dat hij er niet bij kan 

zijn, hij moest onvoorzien naar een andere 

vergadering. Op 3 februari kwam de jury samen 

voor de eerste beoordeling van de ontwerpen voor het masterplan. 

Afgevaardigde voor de jeugd Jan, Ben en hijzelf hebben het er opgenomen 

voor de jeugd en zijn belangen duidelijk overgebracht bij de ontwerpers. 

Op 7 april komt de jury opnieuw samen om de aangepaste voorstellen te 

beoordelen. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst: 

- Stavaza Halan Cauter: begin febrauri werd het eerste voorstel van 

Blanco Architecten gepresenteerd voor de sanitaire blok van Halan Cauter. 

Dat ontwerp wordt intussen aangepast aan de hand van de opmerkingen 

die tijdens deze eerste samenkomst werden gemaakt.  

Zodra het aangepaste ontwerp klaar is wordt er opnieuw samengezeten 

met de betrokken diensten. Wordt vervolgd! 

 

- Meifeesten – Doendervolk doet ook dit jaar beroep op de jeugdraad om 

de buitentoog uit te baten. Naast de toog zal ook opnieuw een 

bonnetjeskassa voorzien worden. Doendervolk stelt voor om de drank, net 

als vorig jaar, allemaal samen te bestellen. 

Ze vragen ook om opnieuw een springkasteel te voorzien voor 1 of 2 

dagen. Ben stuurt de mails van Doendervolk door naar de werkgroep van 

de jeugdraad, zij bevestigen bij Doendervolk dat we ook dit jaar paraat 

staan en zit samen om alle praktische afspraken te maken. 

 

6. Varia  

Lucie vraagt meer uitleg over de opmerking van Diederik ivm het plaatsen van 

camera’s in het GC Felix Sohie. Ben ligt de situatie toe. Het punt wordt uitgesteld 

naar volgende maand, wanneer Diederik aanwezig kan zijn. 

 

 

 


