
 

 

Jeugdraad 1 oktober 2014 

 

Aanwezig: Diederik, Thomas, Rhania, Kamiel, Chresten, Lien, Rani, Vincent, Karel, Maarten, 

Jan, Ben, Frank (ter vervanging van Sylvia), Ruben, Marc Vanderlinden (ter vervanging van 

Joris Pijpen). 

Verontschuldigd: Joris Pijpen, Joy, Sylvia, Ineke 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

De zwerfvuilactie wordt verplaatst van 21 maart naar 28 maart. 

Goedgekeurd! 

 

2. Opstart werkgroepen: 

 Kerstmarkt 

Rhania en Jan zijn kandidaat om de kerstcomité-vergaderingen bij te wonen. Diederik 

heeft een mailtje gestuurd, de startvergadering vind binnenkort plaats. 

 

 Meivuur 

Jan, Kamiel, Ineke, Rani en Diederik zijn al naar een eerste vergadering geweest. 

Karel en Rhania zijn nog steeds welkom om hen te vervoegen. De massale opkomst 

werd erg geapprecieerd! 

 

Zoals elk jaar krijgen de jeugdraden een deel van de winst, hoeveel dat net zal zijn 

moet nog bekeken worden. Binnenkort meer info! 

 

Maarten geeft aan dat de scouts vorig jaar de laatste shift hadden en voor de 

volgende editie het iemand zijn beurt is. 

 

 Meifeesten 

Ruben en Joy zitten in deze werkgroep. Hun taak is het zoeken van animatie en 

opvolgen van de shiftenlijst. Er komt voor de Meifeesten ook een vergadering met alle 

deelnemende verenigingen, hierop zullen zij de jeugdraad vertegenwoordigen. 

 

 Dagje vorming 

De vorming zou doorgaan op 4 oktober, maar aangezien alles volzet was gaat ze nu 

door op 8 november. Maximum aantal deelnemers is 15 personen.  

Ben vraagt de gemeentebus aan, Diederik zoekt chauffeur. De verenigingen laten ten 

allerlaatste op 12 oktober weten wie er mee gaat (naam, adres en geboortedatum!). 



 

 

 Solidariteitsactie 

Maarten, Thomas en Lien zitten in deze werkgroep.  

Kamiel stelt voor om dit in het weekend van 25 jaar Phobos te organiseren en de 

activiteit dan ook in JC Koldam te laten doorgaan. Weekend van 20-21 december. De 

werkgroep denkt er over na (over een activiteit én een goed doel met een link aan 

Hoeilaart)! 

 

 Jeugdfonds 

Rhania stelt voor om het jeugdfonds te investeren in het intergemeentelijk 

graffitiproject. Ben vindt dat een fantastisch idee en voorziet een kleine voorstelling 

van het project tegen de volgende jeugdraad! 

 

 Win Je Eigen Fuif 

Ondanks de mislukte editie wil de jeugdraad dit project opnieuw oppakken. Rhania 

heeft aan jeugdraad Overijse gevraagd of zij het zien zitten om dit samen te 

organiseren. Zij zijn zeker geïnteresseerd. Diederik neemt verder contact op met 

Wouter en formuleert een voorstel voor JR Overijse. Ben verricht het nodige 

opzoekwerk. 

Werkgroep: Karel, Joy, Ruben, DB en jeugddienst. 

 

3. Nieuws van het DB 

 Bedankingsetentje 

Bedankingsetentje voor Tashie en Sarah gaat door op zaterdag 11 oktober! Afspraak 

om 19.00u bij Salerno! Jan merkt op dat het die dag ook Wereldfeest is in GC Felix 

Sohie, het aperitief kan dus daar genuttigd worden.  

Wie kan er zeker wél bij zijn? Jan, Kamiel, Karel, Ruben, Thomas, Maarten, Diederik, 

Ben, Rani en Lien. 

Vincent kan niet. 

Joy moet nog op de hoogte worden gebracht! 

 

 Dans tegen Honger – 11.11.11-Fuif 

Diederik heeft gepraat met Kenny van Pro Hoeilaart. Hij begrijpt dat de jeugd wat 

voeling is verloren met de fuif sinds het nieuwe concept. Wel vroeg hij dat de 

jeugdraad nog ondersteuning zou bieden bij de organisatie, zoals het invullen van een 

of meerdere shiften, verkopen van tickets. 



 

De jeugdverenigingen halen aan dat het verkopen van toegangstickets moeilijk wordt. 

De leiding krijgt ze niet verkocht omdat het ook niet hun doelpubliek is. Er wordt wel 

eens rondgevraagd of er mensen te vinden zijn om een shift te tappen. De 

jeugdraadleden zouden eventueel wel zelf tickets kunnen verkopen. 

Jan volgt de vergaderingen op voor de jeugdraad en houdt ons op de hoogte. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Joris doet de groetjes! Verder geen nieuws. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

 Overlopen uitbetaling subsidies jeugd deel 1 

Ben geeft een kort overzicht van de uitbetaling van de subsidies voor scouts, chiro en 

jeugdraad. De scouts zal 2340 euro ontvangen, de chiro 1754,25 euro en de 

jeugdraad 1645 euro. Het grote verschil tussen scouts en chiro is te wijten aan de 

scores voor hygiëne, die bij de scouts een pak hoger lagen en het feit dat zij zowel de 

subsidie alternatief kampvervoer en busfactuur hebben ontvangen. 

 

 Griezels: jeugdraad doet het zelf  

Zoals afgesproken op een vorige jeugdraad nemen wij de toog op ons tijdens het 

Griezels kinderfestival. Oorspronkelijk plan was om dit door de verenigingen te laten 

doen, maar van dat plan wordt afgestapt. Het nieuwe plan is om de toog met de 

jeugdraad te bemannen en de winst in eigen kas te steken, eventueel te gebruiken 

voor jeugdraadactiviteit, jeugdraadweekend, noem maar op. 

 

Ben voorziet een shiftenlijst en zal die in de Facebookgroep posten! 

 

6. Varia 

Thomas betreurt Sylvia’s afwezigheid 

 

Het Druivenfestival was goed voor de scouts, BBQ was goed geslaagd, iedereen 

tevreden!  

 

Marc vond het tof!  

 

Voor de chiro geen geslaagd Druivenfestival. Weinig volk, dure dj’s, mislukte fuif, 

waardoor er geen winst is gemaakt. Jammere zaak.  

 



 

Er is opnieuw ingebroken in JH Phobos, de derde keer in korte tijd. De deur is volledig 

gesloopt en er is drank uit de frigo’s gestolen. Niet enkel in JH Phobos is er 

vandalisme gepleegd, er zijn op verschillende plaatsen graffiti gespoten. 

 

Maandag van het Druivenfestival was ook eerder teleurstellend voor het jeugdhuis. 

 

Ook bij het Groene Dal poging tot inbraak. Ze zijn echter niet binnengeraakt. 

 

25 oktober organiseert JH Phobos een fuif, niet langer de conrete jungle fuif, het zal 

control noemen. Meer info volgt! In december 25 jaar Phobos. 

 

JH Phobos heeft een nieuw bestuur:  

Isaac wordt penningmeester, Sander wordt ondervoorzitter en Karel volgt zijn broer 

op als voorzitter. Er zijn ook enkele nieuwe kernleden bij, 14 mensen in totaal. De 

jeugdraad wenst hen alvast veel succes! 

 

Jan vraagt zich af hoe het zit met hangman en de bijbehorende werkgroepen. Marc 

geeft mee dat het BIN stilletjes aan is opgestart en hierover binnenkort nog een 

inhuldigingsmoment komt. De werkgroep hangman werkt naarstig verder en petit 

comité, maar de ruime ‘denktank’ is niet meer samengekomen omdat dat als niet 

opportuun werd gezien. 

 

10 oktober organiseren de verkenners van de scouts een Duitsche avond in JH 

Phobos, allen daarheen! 

 

Rhania geeft een tourneeke bij de Fille! Joepie! 

 

Startdag scouts was geslaagd. De leiding is langsgeweest in St Clemens voor wat 

promo en de opkomst was geslaagd! 


