
Verslag jeugdraad 2 november 2016 

 

Aanwezig: Rhania, Lien, Rani, Lise, Jason, Maarten, Lucie, Nick, Karel, Robin, 

Isaac, Laura, Ben en Joris 

Verontschuldigd: Sylvia, Diederik, Marine 

Afwezig: Ruben 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd! 

 

    2. Overlopen van werkgroepen  

- Kerstmarkt: De affiche is af, Nick stuurt ze door naar Ben en die plakt ze 

in het verslag. Zoals reeds gezegd zullen scouts en chiro vrijdag de toog 

uitbaten (tot 2.00 uur), Dynamo op zaterdag en de ouderraden van beide 

scholen zouden geïnteresseerd zijn om de toog op zondag uit te baten. 

 

De gemeente had een offerte gevraagd bij 

een evenementenbureau om toog, 

randanimatie, licht en geluid, tenten en 

houten vloer. Het voorstel was echter veel 

te hoog gegrepen en ook zwaar boven 

budget. Er wordt momenteel nog naar een 

tussenoplossing gezocht. 

 

Er was nog een klein conflict met 

toneelkring Klem die tegelijkertijd een 

voorstelling doen. Er werd hen voorgesteld 

om een chalet uit te baten. 

 

Het alcoholbeleid is uiteraard van kracht.  

 

- Ontbijtfilm: Zet alvast zondag 5 februari in je agenda want dan is het 

ontbijtfilm! Heel veel volk gaat gaan skiën, al de rest moet aanwezig zijn.  

Zijn wel aanwezig: Lien, Rani, Rhania, Laura(?), Diederik(?) 



  

Vorige jeugdraad werd er afgesproken om de winst van de film te 

gebruiken voor de aankoop van materiaal voor de volgende groep 

studenten die naar Afrika trekken. Enige probleem is echter dat de 

volgende groep studenten op 5 februari al vertrekt.  

 

Rani vraagt nog eens na wanneer de studenten effectief vertrekken. Lien 

checkt eens bij Rein of de GROS de winst opnieuw wil verdubbelen. 

 

Andere optie is dat we een schatting maken van de winst en dat de 

jeugdraad het bedrag voorschiet zodat we wel tijdig materiaal kunnen 

aankopen. 

 

- Meivuur: Momenteel geen nieuws over het Meivuur. Er komt binnenkort 

een vergadering door. We hebben enkel al vernomen dat ook jeugdraad 

Overijse geen zin heeft om zich te engageren voor een groot project. Zij 

willen, net als onze jeugdraad, zich beperken tot shiften op het 

evenement, maar niet langer een groot deel uitmaken van de organisatie. 

 

- Bedanking vrijwilligers: Vorige jeugdraad legde het DB het voorstel op 

tafel om een nieuw initiatief te nemen om de vrijwilligers te bedanken. 

Lucie, Marine en Lien vormen de werkgroep en komen binnenkort samen 

om te brainstormen. 

 

- Dagje vorming brainstorm: De werkgroep heeft wat gebrek aan 

inspiratie en wil graag wat brainstormen voor leuke onderwerpen: 

 

Ideetjes: Ehbo, brandbestrijding, tapcursus, ballonplooien, teambuilding, 

kabelbaan maken, slipcursus, …  

 

De voorkeur gaat uit naar een vorming op verplaatsing.  

Ben doet wat opzoekingswerk en speelt enkele voorstellen door naar de 

werkgroep. 

 
 



3. Nieuws van het DB  

- evaluatie griezels: Nick heeft van een aantal mensen positieve reacties 

gehoord. De algemene mening is wel dat het geen groot succes was. De 

opkomst was goed, maar er zijn duidelijk nog zaken die beter kunnen.  

Het contrast met vorig jaar was redelijk groot qua inkleding. 

 

Het verhaal tijdens de wandeling klopte blijkbaar ook niet. De 

toneelspelers waren niet op elkaar ingespeeld waardoor het verhaal niet 

altijd duidelijk overkwam. 

 

De organisatie heeft duidelijk nog niet veel ervaring met de organisatie 

van dergelijke evenementen, er zijn nog veel vlakken waar op verbeterd 

kan worden. Ook naar het einde toe nam de organisatie niet zijn 

verantwoordelijkheid. De sleutel werd aan de jeugdraad afgegeven en ze 

werden een beetje aan hun lot overgelaten. 

 

Er is ongeveer 430 euro omzet gemaakt, hier moet de factuur van de 

drank nog worden afgetrokken. De winst zal dus niet groot zijn, maar het 

was vooral superplezant. 

 

- datum JR-weekend: Datum geprikt! Van 3 tot 5 maart gaan we op 

weekend! Maarten en Laura regelen alles en sturen alle info door! Lien is 

dan jarig, maar zorgt toch dat ze er bij kan zijn! 

 

- 11.11.11 shiften: de jeugdraad heeft shift van 20u tot 21u30. Ben 

heeft de shiften aangevuld: Lien, Rani, Rhania, Lise en Maarten staan 

paraat! 

 

4. Nieuws van de schepen 

Niet meteen nieuws, maar wel een vraagje aan de jeugdraad: Nu Halan Kouter 

eindelijk gerealiseerd kan worden zou het bestuur aan de jeugdraad willen 

vragen of zij een idee of advies hebben om een project of evenement te 

organiseren om de buurt bewust te maken en warm te krijgen voor het 

kampterrein. 

 



Het idee zou vooral zijn om de buurtbewoners op een leuke manier te informeren 

dat er een kampterrein in hun buurt komt. 

 

Een grote BBQ waarbij de verenigingen aanwezig zijn en de buurtbewoners 

worden uitgenodigd lijkt alvast de voorkeur te krijgen. Een soort nakamp 

organiseren waarbij iedereen die dat wil kan komen kamperen, enz.. . 

Ben volgt dit dossier verder op en houdt de jeugdraad op de hoogte met 

betrekking tot de timing van de werken.  

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- voorstel jeugdfonds voor Halan Kouter: Aankoop van twee picknicktafels 

voor Halan Kouter. De jeugdraad is akkoord! Alleen Maarten zou liever 

investeren in een motocrossparcours in het bos..  

 

- voorstel uitbetaling jeugdsubsidies deel 2: Alle voorstellen zijn 

goedgekeurd! De subsidievoorstellen voor scouts en chiro werden op de vorige 

jeugdraad reeds goedgekeurd. 

Verdeling subsidies: 

 JH Phobos: €1178 

 Jeugdraad: €1500 

 Ekseeko: €100 

 

- kerstversiering maken voor bomen GC FS: Er worden in de 2e week van 

december 3 kerstbomen gezet in de gemeente. Schepenen Joris en Annelies 

hadden het idee om deze te laten versieren door de scouts, chiro en jeugdatelier. 

Ben vraagt aan de hoofdleiding om eens te polsen bij de leiding van de jongere 

groepen of zij hier interesse in hebben.  

Het zou ook een optie kunnen zijn om dit te integreren in de kerstmarkt. 

 

- loper scouts klaar: De loper is klaar maar ligt op de andere bureau van Ben, 

hij bezorgt de sleutel zo snel mogelijk aan Nick. 

 

 

 

 



6. Varia  

Nick vraagt of er chauffeurs zijn bij de gemeente die met de jeugdmobiel kunnen 
rijden. David en Eddy kunnen dat. Ook Erwin en Joris (papa Maarten en Lise) 
beschikken over het juiste rijbewijs. 

 
20 november is het brochettenfestijn van de chiro in de eekhoorn. 

 

 


