
 

 
Jeugdraad 2 oktober 2019 

 
 
Aanwezig:  Janne, Sofie, Sean, Marine, Laura, 
Robin, Rani, Pieter, Marinne en Ben 
Verontschuldigd: Louise, Pauline, Karlien, Anne, Charlotte, Isaac, Ian, Jason 
Afwezig: / 
 
1. Goedkeuring agenda vorige vergadering 

Goedgekeurd.  

 

2. Stand van zaken lopende werkgroepen 

    - Evaluatie Dagje Vorming en Bedanking Vrijwilligers 

Brandveiligheid, tapcursus en presentatie jetonsysteem: 

- Brandveiligheid werd door iedereen heel enthousiast onthaald. Superleuke 

vorming!  

- Presentatie jetons: de presentatie zat goed in elkaar, heel jammer dat het 

Druivenfestival met de eer is gaan lopen in de promotie en dat de jeugdraad 

niet bedankt of vermeld werd! 

- Tapcursus: zat heel goed in elkaar en was duidelijk toegelicht. Iedereen was 

vooral blij dat ze hun pint achteraf mochten opdrinken.  

 

Er was amper meerwaarde om de combinatie te doen met de andere verenigingen. 

Als er geen jeugdverenigingen aanwezig geweest zouden zijn dan zou de opkomst 

heel erg mager geweest zijn. 

 

De combo met bedanking vrijwilligers = twee vliegen in een klap. Liefst niet meer 

tijdens de herexamens, is niet ideaal voor de studenten.  

Heel storend dat er veel mensen van de jeugdraad doorheen de hele dag vaak naar 

huis gingen. Anderen waren wel een hele dag aanwezig en dan komt dat heel 

frustrerend over voor wie achterblijft. 

 

Nadeel aan de combinatie is dat er geen verwachten aan mogen hangen. Deelname 

aan dagje vorming staat los van de BBQ. De bedanking is er om iedereen te 



 

bedanken voor zijn jaar inzet en geen beloning om 

aanwezig te zijn op dagje vorming. Het is soms 

moeilijk om de twee als losse evenementen te 

zien. 

 

Rani haalt aan dat de jeugdraad door sommige mensen als bijzaak wordt gezien. Als 

je je engageert wordt je inzet ook verwacht.  

 

Naar volgend jaar toe is het een optie om beide over een andere boeg te gooien. 

Dagje Vorming kan blijvend met een bbq gecombineerd worden, waarbij de mensen 

naar de bbq mogen komen ALS ze deel hebben genomen aan de vorming. 

 

De bedanking hoeft ook niet altijd een hele dag te duren, maar kan evengoed een 

avondactiviteit zijn zoals jeugdhuizentour, bowling of paintball.  

 

    - Win je eigen Fuif  

Er is voorlopig maar 1 voorstel binnengekomen, van het nieuwe jeugdhuis. De 

deadline is opgeschoven in de hoop nog enkele aanvragen binnen te krijgen.  

 

Het voorstel van het jeugdhuis is niet enorm sterk, dus het zou leuk zijn mocht er 

nog een voorstel komen om de concurrentie aan te gaan.  

 

Zeer concreet zal de wedstrijd tot 15 oktober lopen. Tot dan kunnen scouts en chiro 

(of anderen) dus nog een aanvraag indienen.   

 

    - Dag van de jeugdbeweging – 18 oktober 

Het idee is om ’s ochtends van 7u tot 8u aan de bushalte in het centrum te staan en 

ontbijtkoeken en fruitsap uit te delen aan iedereen die in uniform naar school gaat. 

Er zijn ook al enkele mensen van de chiro-leiding die mee willen gaan om te helpen. 

Janne polst bij de scoutsleiding of er wat mensen willen helpen. Als er genoeg 

mensen zijn kunnen er verschillende locaties gedaan worden, zoals bijv. het station 

van Groenendaal. 

 

 



 

Er zijn ook 200 festivalbandjes besteld om tijdens 

de middagpauze uit te delen in de twee scholen.  

 

Janne gaat het Facebook-event maken, zo weten 

studenten ook aan welke halte de jeugdraad zal uitdelen.  

 

Bandjes worden bij Ben geleverd. Marine bestelt een assortimentje koeken bij 

Vandervaeren. 

 

3. Overlopen en verdelen van werkgroepen voor het nieuwe jaar 

    - Ontbijtfilm – 2 februari: Isaac, Anne, Pauline, Charlotte (goede doel: Louise) 

    - Dagje Vorming: Rani, Marinne, Jason, Sofie, Karlien 

    - Bedanking vrijwilligers: Robin, Ian, Janne en Nick 

    - Jeugdraadweekend: Laura, Sean, Marine 

    - Jeugdraad-activiteit 30 april: Nick, Rani, Laura 

    - (kerstmarkt/meifeesten) 

 

4. Nieuws van het DB  

    - Evaluatie Druivenfestival en bekersysteem 

Het verschil tussen de bekers uit de tent en het scoutsdorp was heel klein, waardoor 

het heel moeilijk was om achteraf te sorteren. De leverancier van de bekers laat zijn 

bekers normaal sponsoren. Het is de boodschap van de sponsor die het verschil 

moet duidelijk maken. 

 

Robin geeft aan dat een boodschap van algemeen nut, zoals ‘deze beker is geld 

waard, gooi mij niet weg’ zinvol kan zijn. 

 

Bekers leken redelijk fragiel ten opzichte van andere herbruikbare bekers.  

 

Sean geeft aan dat de foodtrucks overdag slecht verkocht hebben omdat mensen 

jetons nodig hadden, die waren overdag enkel in het scoutsdorp te koop. Een kassa 

aan de foodtrucks of de mogelijkheid om met cash te betalen zou dat probleem 

kunnen verhelpen.  

 



 

Extra inspanning voor de uitleg van het beker- en 

jetonsysteem is ook zeker welkom. Banners die 

uitleggen hoeveel jetons een beker/drankje waard 

is. Nu was de communicatie niet overal duidelijk 

zichtbaar. 

 

De lichtstoet ging heel snel. Op een uur was de stoet rond. Chiro zat achteraan in de 

stoet waardoor zij bijna constant moesten lopen. Er zijn omstaanders in de stoet 

geslopen om mee te lopen. De leiding van de chiro heeft een aantal mensen moeten 

wegsturen. 

 

Onvoldoende oordopjes in de tent. 

 

Muziek te luid. Tussen de liedjes van de headliner van nerorock door kon je de 

muziek van het scoutsdorp horen.  

 

Door de tent te draaien was het park veel toegankelijker. De buitentoog van 

nerorock was op zondag veel minder verstopt waardoor het park veel uitnodigender 

was. 

 

De waterbar was een leuk initiatief, alleen jammer dat ze geen herbruikbare bekers 

gebruikten en dat de bar ’s avonds gesloten was.  

 

Pieter stelt de vraag dat als er iets uit het programma zou moeten wegvallen, wat 

dat dan zou moeten zijn. Om ruimte te maken voor iets nieuw moet er ruimte 

gemaakt worden. Er zijn niet meteen suggesties van de jeugdraad. 

 

Leuk dat er zaterdag activiteiten waren overdag in het scoutsdorp en de tent. 

 

Opkuis was zalig! 

 

    - Mysterieuze bossen – 19/okt 

Tessa van de gemeente is dringend op zoek naar publiek voor de mysterieuze 

bossen! Ze vroeg of de jeugdraad zou willen deelnemen. Probleem is dat de 



 

communicatie hierrond wat te laat is opgestart 

waardoor De Korrel en Chirist al zijn geschreven en 

ze niet zijn opgenomen in de programma’s.  

 

Scouts en Chiro probeert zijn oudste groepen te motiveren, maar er zijn helaas geen 

garanties dat er groepen zullen deelnemen.  

 

    - Bedankingsetentje Lise en Louise – 8/nov 

Laura post een paar voorstellen voor restaurants in de groep en maakt een poll voor 

wie er bij kan zijn. 

 

5. Nieuws van de schepen 

4/11 start het proefproject aan de schoolomgeving aan het Groen Dal. Pieter licht 

toe welke wijzigingen er zullen plaatsvinden. Zwakke weggebruikers mogen altijd 

door, prioriteit is om de schoolgaande kinderen optimaal te beschermen en veilig 

oversteken mogelijk te maken. In tweede instantie is de maatregel voorzien om 

sluipverkeer tegen te gaan. 

 

Op woensdag 13 november zal er een overleg gepland worden met alle raden om het 

nieuwe meerjarenplan voor te stellen. De opmaak voor het plan heeft wat langer 

geduurd dan voorzien, maar is wel heel grondig gebeurd. Het meerjarenplan bepaald 

de grote beleidslijnen voor de komende zes jaar. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

• Subsidie kampvervoer scouts nog niet ontvangen, Chiro wel binnen. 

Uitzonderlijk nog een keer uitgesteld voor de scouts. 

 

• Afval tijdens Druivenfestival. 

Ben kreeg een mail van Interrand om de manier waarop er tijdens het 

Druivenfestival is omgegaan met afval aan te klagen. Doordat er niet (of slecht) 

gesorteerd werd is al het afval als rest moeten behandeld worden. 

 

Daarnaast werden ook twee mensen van de scouts betrapt terwijl ze warm frituurvet 

in een afvoerput aan het gieten waren. Dit is uiteraard enorm vervuilend en absoluut 

niet de bedoeling!!  



 

 

Alle afvoerputten werden vlak voor de feesten 

gereinigd, wat nu ook ongedaan gemaakt is.  

 

 

Dit is intussen de derde mail van Interrand om de 

manier waarop de jeugdverenigingen omgaan met 

afval aan te klagen. Zij hebben dan ook gevraagd 

of het mogelijk is om eens met beide 

jeugdverenigingen rond de tafel te zitten. Ben 

bezorgt de contactgegevens van de hoofdleiding 

aan Interrand.  

 

 

• 12 oktober – feestelijke opening sport- en jeugdcentrum Koldam 

Het tijdschema is licht gewijzigd ten opzichte van het schema dat Ben de vorige 

jeugdraad voorgesteld heeft. Zo is de kinderfuif verschoven naar 19u. 

Er zal die dag vanaf 13u een hele hoop te doen zijn, ook scouts, chiro, speelplein en 

het nieuwe jeugdhuis zullen vertegenwoordigd zijn.  

 

TIJD WAT WAAR 
13:00 – 13:50  initiatie/demonstratie/sessie 1 hele gebouw 
14:00 – 14:50  initiatie/demonstratie/sessie 2 hele gebouw 
15:00 – 15:50  initiatie/demonstratie/sessie 3 hele gebouw 
16:00 – 16:50  initiatie/demonstratie/sessie 4 hele gebouw 
17:00 – 18:00 Officiële opening – Bedanking medewerkers Sporthal unit  1 
18:00 – 19:00 huldiging kinderen Sporthal unit 1 
19:00 – 20:30 huldiging volwassenen Sporthal unit 1 

19:00 – 20:30 kinderfuif Gevechtssportzaal 

20:30 – 21:30 optreden: Ontpopt!  Sporthal unit 1 
21:30 – 23:00  Afsluiter – plaatjes draaien Sporthal unit 1 

 

• Infrastructuurreglement 

Aan het reglement wordt achter de schermen hard doorgewerkt. Bedoeling is om het 

voorstel binnenkort te finaliseren en aan het college voor te stellen. Eens zij hun 

goedkeuring geven wordt het reglement voorgesteld aan de betrokken raden. De 



 

ambitie is om dat gezamenlijk te doen zodat alle 

raden dezelfde uitleg krijgen en alle raden in een 

avond toegelicht worden. Dat is waarschijnlijk voor 

ergens in november, maar een exacte datum is 

nog niet bekend. 

 

7. Varia 

Dinsdag na het Druivenfestival heeft de chiro ontdekt dat het slot dat aan de 

voordeur van de joengele is doorgesneden. Er is niks gestolen, maar er wordt wel 

gevraagd om haast te zetten achter de deur!  

• Update: blijkt nu dat Interrand het slot had doorgeknipt omdat er een 

zekering gesprongen was in hun bureau en ze op geen andere manier binnen 

konden. Door miscommunicatie werd Ben hiervan niet op de hoogte gebracht 

en kon hij de verenigingen niet verwittigen. Er hangt intussen een nieuw slot. 

De code van het slot is gedeeld met Ben, technische dienst en Interrand om 

dergelijke incidenten te vermijden in de toekomst. Ben zorgt er voor dat het 

doorgeknipte slot terugbetaald wordt. 

 

Er was een lek in het kapoenenlokaal. Ben blijft aanmanen om defecten steeds via 

mail te melden! Enkel op die manier kunnen meldingen geregistreerd en opgevolgd 

worden. 

 

Leidingslokaal van de Scouts werd naar de 1e verdieping verhuisd. Ben kijkt na of hij 

van het lokaal een sleutel kan voorzien zodat het lokaal ook afgesloten of geopend 

kan worden. Hij maakt ook de bedenking dat de keuze van lokaal nogal ongelukkig 

is. In het lokaal bevind zich een branddeur die, bij overnachting, bereikbaar moet 

blijven. Dat betekent dus dat voor elke overnachting het leidingslokaal geopend 

moet blijven, wat niet ideaal is. Het lokaal ernaast bevat geen branddeur en zou dus 

een betere keuze geweest zijn. 

 
 

VOLGENDE VERGADERING 6 NOVEMBER 2019 OM 19u30 !!! 


