
 

 

 

Jeugdraad 2 December 2015 

 

Aanwezig: Kamiel, Isaac, Nick, Ruben, Rani, Karel, Vincent, Lien, Lucie, Jan, Diederik, 

Sylvia, Joris en Ben. 

Afwezig: Maarten, Marine, Rhania, Sander, Lise. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

- Kerstmarkt 

Het was afgelopen week (30/11) vergadering over de kerstmarkt. De mensen die naar 

de kerstmarktvergadering zijn gegaan zijn vanavond jammer genoeg niet aanwezig. 

Hier valt dus verder niets meer over te melden! 

 

- Ontbijtfilm 

Lien is deze week naar een vergadering van de GROS gegaan. Het goede doel van dit 

jaar is G3W. Rein, de voorzitter van de GROS werkt voor die organisatie. 

De GROS zag het niet direct zitten om het project te sponsoren. Ze vroegen wel of we 

het zagen zitten om enkele fairtrade producten aan te bieden op het ontbijt, in ruil 

daarvoor gaan zij er mee akkoord om een deel van de opbrengst bij op te leggen. 

 

De raad gaat akkoord om enkele fairtrade producten aan te bieden, voorstel is om 

koffie en choco te voorzien. 

 

Een tweede onderdeel van de afspraak is om een miniquiz te organiseren met de 

kinderen. Bedoeling is dat de kinderen allemaal rechtstaan en quizvragen 

beantwoorden, wie fout is moet gaan zitten. De winnaars krijgen gratis nootjes voor 

tijdens de film. Wat G3W betreft voorzien we een plekje als infostand. De kinderen 

zelf hebben hier niet echt een boodschap aan, is eerder voor de ouders bedoeld. 

 

Afspraak op 27 december om 8.00 uur of 7.30 uur, Lien laat het exacte uur nog 

weten! Iedereen wordt verwacht om te komen helpen! 

 



 

Iedereen moet ook vollenbak reclame maken! Sharen 

voor zot en veel volk meepakken! Vergeet zeker niet 

te vermelden dat de film in het Nederlands zal worden 

vertoond! 

 

Er zijn ook flyers gedrukt, bedoeling is om deze in de scholen uit te delen. Lien zorgt 

ervoor dat Sint Clemens flyers krijgt, Sylvia het Groene Dal? Ben maakt ook enkele 

affiches. 

De werkgroep spreekt onderling af om samen naar de wereldwinkel en Delhaize te 

gaan. Ben zal langsgaan bij de cultuurdienst voor praktische afspraken voor zaal, 

geluid en beamer. 

 

Verenigingen op tijd reserveren!  

 

- Meivuur 

De gemeente Overijse heeft geen toestemming gegeven om op de oude plek van het 

Meivuur de fuif te organiseren. Het enige aangeboden alternatief zijn de markthallen. 

Grootste probleem is hier dat de capaciteit max. 2000 personen bedraagt. Ook het 

idee om naar binnen te moeten gaan in tegenstelling tot een openluchtfuif zit niet zo 

lekker bij de organisatie. 

 

De organisatie gaat intern nog eens onderhandelen met de lokale politie om toch nog 

een goedkeuring te verkrijgen voor het Begijnhofplein. Momenteel is er dus geen 

beweging in de organisatie van het Meivuur. 

 

- Dagje vorming 

Zowel de tapcursus als de vorming rond geluidsnormen zijn haalbaar en betaalbaar. 

Ben regelt verdere praktische afspraken. Het Dagje vorming wordt gepland op een 

zaterdag eind februari en begin maart! 

 

Grootte van de groep is nog niet bepaald, maar we mikken op 20 a 25 personen. 

 

 

3. Nieuws van het DB  

Het DB heeft een mail gekregen van de jeugdraad van Overijse. Die jeugdraad richt 

zich momenteel erg op beleid. Zij zouden graag een enquête oprichten met als doel 

om niet-geëngageerde jeugd te bereiken. 



 

Zodra er een datum geprikt is halen we het onderwerp 

terug boven en bekijken we nog eens of er 

geïnteresseerden zijn.  

De jeugdraad verbind zich er wel sowieso toe om de 

enquête zo veel als mogelijk te verspreiden. 

 

Zaterdag 12 december is het jeugdraadetentje! Iedereen die kan is welkom vanaf 

14u, want er moeten nog enkele zaken geregeld worden. Lien zet het nog is op 

Facebook, antwoorden is de boodschap! 

Isaac checkt voor gasvuur en braadslee! Jan en Rhania gaan naar de Delhaize! Jan 

bestelt de drank! 

 

4. Nieuws van de schepen 

Stand van zaken Mariënterreintje: het is de bedoeling om het hele project dit jaar nog 

af te werken. 

 

Hoeilaart-app: is al zo’n 400 keer gedownload. Er is onderhandeld dat alle 

verenigingen vanaf nu ook gratis kunnen registreren op de app! 

 

Simon Segers is vervangen door Wiebe Vandenborre als lid van de raad van beheer 

jeugdwerkinfrastructuur. 

 

Pagina jeugd voor de website is mogelijk om ‘jeugdiger’ te maken. Voorstel om een 

wedstrijdje te maken hiervan voor kinderen. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

 

Er is een nieuw reglement ontwikkeld voor het verhuur van de gemeentelijke 

infrastructuur. De jeugdraad wordt dan ook gevraagd om hierover een advies uit te 

brengen. Ben overloopt het hele reglement. De jeugdraad formuleerde volgende 

opmerkingen: 

 

Verduidelijkingen of aanpassingen zijn volgens de raad nodig in volgende paragrafen 

van het reglement: 

Deel 1, Art.3, §3: naast blindengeleidehonden ook hulphonden toestaan. 



 

Deel 1, Art.9, §2: onduidelijke formulering, wat wordt 

er begrepen onder uitzonderlijke   evenementen? Kan 

hier een termijn op geplakt worden of is het mogelijk 

om huurders een dag voor verhuur uit de 

infrastructuur te ontzetten? 

Deel 2, Koldam, Art.8, §4: de huidige regeling voor wat betreft gratis gebruik door de 

jeugdverenigingen is zo dat er niet per dag wordt geteld maar per activiteit. Zo wordt 

het gebruik voor 50 uur Phobos bijvoorbeeld geteld als 1 activiteit, in tegenstelling tot 

3 dagen. De jeugdraad vraagt dan ook om de huidige regeling hieromtrent te 

behouden en het verhuur per activiteit te tellen in tegenstelling tot per dag. 

Deel 2, Koldam, art.8, §4: wat wordt hier bedoeld met een uitzonderlijke activiteit? 

Deze omschrijving is te vaag. Waarom kan er bijvoorbeeld voor een ‘gewone’ activiteit 

geen gebruik worden gemaakt van deze regeling? Welke activiteiten worden als 

gewoon gezien en welke als uitzonderlijk? De jeugdraad stelt voor om de connotatie 

‘uitzonderlijk’ hier te schrappen. 

Deel 2, GC Felix Sohie, Art.10, §3 en §4: De jeugdraad vraagt zich af of het mogelijk 

is om een verzekering te verplichten. Het moet ten zeerste worden aangeraden, maar 

is het afdwingbaar? 

 

Deel 3, tarieven JC Koldam: De jeugdraad maakt de bedenking dat de huurprijs voor 

het organiseren van een fuif beduidend hoger ligt dan de prijs voor een andere 

activiteit. De raad volgt deze redenering niet en is dan ook vragende partij om deze 

aparte prijs hetzij te verlagen of volledig gelijk te stellen met de standaard huurprijs. 

De raad is van mening dat er geen grotere inspanningen dienen geleverd te worden 

door het gemeentepersoneel wanneer het gaat om de organisatie van een fuif dan om 

een ander evenement. Ook de opkuis van een groot feest of eetfestijn is niet kleiner 

dan die van een fuif. 

Verder maakt de raad de opmerking dat, in vergelijking met de huurprijs in GC Felix 

Sohie, fuiven in JC Koldam niet aantrekkelijk genoeg wordt gemaakt. Het enige 

voordeel aan de koldam is 1 verhuur per weekend, maar gezien de staat van de zaal 

en de infrastructuur die je in het gemeenschapscentrum ter beschikking krijgt is het 

prijsverschil te groot, fuiven in de koldam zou aantrekkelijk en goedkoop moeten zijn. 

Gezien het negatieve fuifklimaat in de gemeente zou het een goed signaal zijn vanuit 

het gemeentebestuur om fuiven in JC Koldam financieel aantrekkelijker te maken voor 

organisatoren. Op die manier kan de jeugd gestimuleerd worden om meer gebruik te 

maken van het jeugdcentrum zodat zij ook niet naar het gemeenschapscentrum 

afzakken voor de organisatie van hun fuiven. 



 

 

Advies:  

Om deze redenen formuleren we het advies om 

de huurprijzen van JC Koldam, voor wat betreft 

de organisatie van fuiven, te verlagen of indien mogelijk gelijk te stellen aan 

de standaard. Fuiven in Hoeilaart moet gestimuleerd worden en jongeren 

moeten gestimuleerd worden om het jeugdcentrum te gebruiken en niet het 

gemeenschapscentrum voor de organisatie van hun fuiven. 

Gezien de mogelijkheden en staat van de infrastructuur kan dit volgens de 

raad enkel gedaan worden door fuiven in het jeugdcentrum financieel 

aantrekkelijker te maken dan in het gemeenschapscentrum. 

Daarnaast adviseert de jeugdraad ook om de hierboven vermelde 

aanpassingen en verduidelijkingen op te nemen of toe te lichten in het 

nieuwe reglement. 

 

 

De Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur heeft gevraagd aan de jeugdraad om na 

te denken over de vorm en opbouw van de sanitaire blok die aan Halan Kouter 

geplaatst zal worden. Ben voorziet pen en papier en laat elke jeugdrader een schets 

tekenen van de ‘perfecte’ sanitaire blok. Ben zal daarna de resultaten bundelen en 

terugkoppelen naar de RvB. 

 

6. Varia  

Vincent wil graag bij de werkgroep Meifeesten komen, toppie! 

 

Iedereen moet veel reclame maken voor de ontbijtfilm! Vergeet niet te reserveren!! 

 

Diederik is naar de beleidstoelichting gegaan. Geen grote verrassingen. Een van de 

nieuwe projecten voor de jeugd is om in te zetten op de Buitenspeeldag.   

 

Hoe zit het met de interraden nieuwjaarsdrink? Ben informeert bij de andere 

secretarissen. 

 

Lien Joly,   Rhania Nakhili, 

Dagelijks Bestuur  Dagelijks Bestuur 

 


