
 

Jeugdraad 2 februari 2020 

 

Aanwezig:  Anne, Louise, Marine, Nick, Pauline, 

Jason, Janne, Marinne, Sofie, Charlotte, Laura, Rani, Isaac, Pieter en Ben 

Verontschuldigd: Robin, Ian, Mathieu 

Afwezig: Sean 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

a. Evaluatie Ontbijtfilm 

Meer koffie op voorhand maken! Nu was er maar 1 thermosfles klaar. 

 

Er zijn heel veel koeken over, we delen koeken uit na de film ipv chips. De 

overschot van de chips mogen scouts en chiro meenemen. 

 

Verkeerd aantal koeken geleverd, achteraf gezien geen probleem aangezien er 

met het oorspronkelijk aantal ook genoeg had geweest. In de toekomst 

communiceert er best maar 1 persoon met de bakker, zodat er geen 

miscommunicatie kan ontstaan. 

 

Opletten met de communicatie rond het start-uur van de film. Nu stond er in het 

event dat de film om 10u30 zou starten waardoor sommige mensen pas heel laat 

arriveren voor het ontbijt. Het is jammer dat er dan heel veel volk moet wachten 

op een paar mensen die pas later aankomen. In de toekomst misschien best 

noteren dat het ontbijt tussen 9u en 9u30 is en een richt-uur geven waarop 

iedereen aanwezig moet zijn voor de start van de film.  

 

Aan de kassa tellen hoeveel mensen er zijn, nu hebben we geen zicht op het 

aantal aanwezigen. 

 

Keukenhanddoeken voorzien! 

 



 

Geen idee of de koeken gesponsord worden? Als er 

iemand een factuur krijgt, stuur ze door naar Ben. 

 

Presentatie was zeker goed, de kinderen zijn niet echt aandachtig maar dat is elk 

jaar zo. Duurde niet te lang dus was zeker ok! 

 

Het blijft een leuk concept, we organiseren volgend jaar zeker opnieuw! 

 

Leuk dat het een film is die geschikt is voor een iets ouder publiek, daardoor zijn 

er ook een aantal oudere kinderen die komen kijken. 

 

Avondfilm doen we niet! De dag duurt al lang genoeg. 

 

b. Meifeesten 

Doendervolk beheert vanaf dit jaar zelf het budget van de Buitenspeeldag. Ze 

spelen nu met het idee om de kinderanimatie (deels) betalend te maken.  

 

Er is gebrainstormd om iets nieuw te doen met de Buitenspeeldag, maar ze zijn 

nog niet helemaal uit welk concept ze zouden willen doen. Voorstellen of ideeën 

zijn altijd welkom. Een van de pistes zou zijn om een soort Roefeldag te 

organiseren, met alle clubs en organisaties die sportkampen organiseren.  

 

We gaan er van uit dat er opnieuw verwacht wordt om de toog te bemannen op 

zondag en helpen met de opkuis. Marine vraagt na bij Doendervolk of dat het 

geval is en of de afspraak mbt de financiën behouden blijft. De opruim is elk jaar 

wat chaotisch, een checklist of iets dergelijk zou heel handig zijn. Betere 

afstemming tussen foodtrucks en opruimen is ook nodig. 

 

Zatlappen zijn niet meer welkom en worden weggestuurd. Het jeugdhuis wordt 

vanaf nu ook uitgenodigd om mee te shiften. 

 

Duidelijke afspraken voor de tappers zijn ook nodig, uren, hoeveel en wat mag 

gedronken worden, drank meenemen na de shift.. 

 

 



 

 

c.  Dagje Vorming - Bedanking 

Vrijwilliger – concept? 

We kiezen er voor om Dagje Vorming en de Bedanking opnieuw apart van elkaar 

te organiseren. Vorig jaar waren er wat frustraties en liep de communicatie 

tussen beide werkgroepen niet altijd even vlot.  

 

Werkgroep bedanking komt eens samen om te brainstormen over leuke 

alternatieve concepten! 

 

Leidingsploegen bevragen welke onderwerpen ze interessant vinden. Werkgroep 

maakt een doodle op.  

 

Programma van een van de vorige jaren hernemen kan ook; EHBO bij brandweer 

en vorming nachtspelen? 

 

3. Nieuws van de schepen 

a. Jeugdhuis 

Pieter en Ben hebben een mail ontvangen van een aantal ouders die bezorgd zijn 

om de verkoop van sterke bieren in het jeugdhuis. De prijzen in het jeugdhuis 

zijn €2,20 voor zware bieren in het jeugdhuis, prijzen die de jeugdraad 

acceptabel vind voor een jeugdhuis. De bedenking wordt ook gemaakt dat als de 

prijzen omhoog zouden gaan, dat ze meer pils zouden drinken.  

 

Alcoholgebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, het jeugdhuis kan 

hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Het is wel zo dat er gewaakt 

moet worden over het schenken van drank aan minderjarigen en aan mensen die 

al duidelijk dronken zijn. Het jeugdhuis kan ook inzetten op informeren en 

sensibiliseren.  

 

Pieter haalt aan dat er nog een gesprek zal volgen met het jeugdhuisbestuur. 

 

 

  

 



 

4. Nieuws van het DB 

a. JR-weekend – eerste weekend van 

mei 

Zaterdagvoormiddag vertrekken tot zondagmiddag, zoals vorig jaar. Laat asap 

weten of je erbij kan zijn of niet, werkgroep stelt deadline in (1 april). Wie na de 

deadline annuleert is zijn centjes kwijt! Deadline is nodig om op zoek te kunnen 

gaan naar een slaapplek van de juiste grootte. 

 

b. Nieuwjaarsfuif – oprichten werkgroep 

Werkgroep: Rani, Charlotte, Anne, Jason, Ian, Isaac, Marinne 

Ben controleert beschikbaarheid van de zalen en maakt alvast een reservatie. 

Stap 1: bekijken of samenwerking met motoclub zinvol is of niet. 

 

c. Stavaza spelen bij de scholen 

De moeder die de vraag had gesteld bekijkt momenteel welke data goed zouden 

zijn, zal tussen de krokus en paasvakantie zijn. Eens er een datum uit de bus 

komt spreekt de scouts af met Chiro en stuurgroep. 

Eventueel bekijken of hetzelfde ook kan in Het Groene Dal. 

 

d. Datum prikken werkgroep jeugdraden-activiteit – 30 april 

De werkgroep prikt een datum en komt een eerste keer samen. 

Pieter haalt aan dat het fijn zou zijn om de schepenen van jeugd van de 

verschillende gemeenten uit te nodigen tijdens het aperitief om een kort woordje 

te doen. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

a. Nieuw HR en verloning voor animatoren 

Het nieuwe huishoudelijke reglement en de nieuwe verloning zijn goedgekeurd 

op de gemeenteraad van januari. Vanaf de krokusvakantie zullen de nieuwe 

tarieven en de nieuwe verloning toegepast worden. 

 

b. Infrastructuur-reglement goedgekeurd, info volgt! 

i. Online platform beschikbaar vanaf september, hier zullen 

verenigingen en personen online een aanvraag kunnen 

indienen en krijgen ze ook de agenda en beschikbaarheid te 



 

zien.  Hiervoor zal nog een 

opleidingsmoment gepland 

worden om iedereen wegwijs te 

maken in het systeem. 

ii. In tussentijd zal er een online formulier verspreid worden dat 

mensen en verenigingen kunnen invullen om een aanvraag in 

te dienen.  

iii. Communicatie wordt in februari verspreid, meer info volgt 

dus nog! 

 

6. Varia 

Charlotte lanceert het voorstel om een Akabe-werking op te richten in Hoeilaart, 
gecombineerd met Scouts en Chiro. De Akabe uit Overijse is overbevraagd. 
Misschien een idee om bij Dagje Vorming een extra vorming rond dit thema te 

voorzien voor wie interesse heeft. 
Chiro heeft wel interesse om hiervoor samen te zitten.  
 
Nick stelt de vraag of er voldoende vraag is om zo’n groep op te richten. Er zijn 

de dag van vandaag veel kinderen die nu naar Overijse gaan. Pieter haalt aan 
dat er gesprekken zijn geweest rond busvervoer voor bijzonder onderwijs en dat 
daaruit bleek dat er zeker 20 a 30 kinderen zijn die nood hebben aan vervoer en 

dus potentieel lid kunnen worden. 

 
Anne vraagt of er feedback is na de bespreking rond de hangjongeren. Pieter laat 
weten dat er sloten geforceerd werden en dat er brandblussers werden 

leeggespoten en gestolen. De politie doet meer rondgangen en vragen om steeds 
melding te maken bij overlast. 
Claudia de jeugdopbouwwerker heeft een andere job gevonden en is intussen 

weg uit Hoeilaart. Pieter stelt voor om op een volgende jeugdraad deze 
problematiek uitgebreider te bespreken. 

 
 
 

 

 
 


