
    

 

 

 

 Jeugdraad 3 December 2014 

 

Aanwezig: Jan, Lien, Karel, Diederik, Rhania, Ruben, Vincent, Maarten, Kamiel en 

Ben. 

Verontschuldigd: Rani, Joy, Joris, Ineke, Joris, Thomas, Chresten, Sylvia 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

·             Dagje vorming: Evaluatie 

Op 8 november zijn we met 15 personen naar PIVO gegaan voor een vorming rond 

brandbestrijding. Alle aanwezigen waren enthousiast behalve Faber, dit waarschijnlijk 

omdat hij de mond gesnoerd werd door de instructor (tot groot jolijt van de andere 14 

deelnemers).  

De vorming was een succes, waardoor het idee van het DB is ontstaan om deze 

formule te blijven hanteren voor het dagje vorming. Bedoeling zou zijn om de 

verenigingen jaarlijks te vragen naar een thema waarrond zij een vorming willen 

volgen, de jeugdraad voorziet dan een vorming op maat. Er zou in het begin van het 

werkjaar kunnen worden langsgegaan bij de verenigingen, samen met de jeugddienst, 

om de jeugdraad- en dienst kort voor te stellen, de EHBL-mappen uit te delen en de 

verenigingen te bevragen naar wat hen boeit. De werkgroep voor volgend jaar buigt 

zich hier verder over. 

 

·             Solidariteitsactie 

Thomas is hiervoor bij Hilde van de cultuurdienst langs geweest. De eerstvolgende 

data zijn in februari, 8, 15 en 22 februari. De jeugdraad is voorstander om de 8e te 

nemen. De werkgroep maakt zo snel mogelijk werk van een affiche en kiest een film. 

 

Ben heeft een lijst voorzien met films en geeft die aan Lien mee. 

 

Vorig jaar startte het ontbijt om 9.00 uur, de film om 10.00 uur. 

Je had keuze tussen film + ontbijt (€5) of enkel een ontbijt (€2). 

 



De jeugdraad is van mening om de optie enkel ontbijt te laten vallen, maar wel een 

onderscheid te maken tussen een ontbijt voor kinderen en een ontbijt voor ouders. Of 

mensen die enkel de film willen kijken. 

 

Idee om ook eens langs te gaan bij Delhaize en bakkerij Vandervaeren om sponsoring 

te vragen. 

 

Voorstel van goede doel: Les Cajoutiers, goed doel uit Tervuren dat met een school 

uit Senegal werkt. Diederik stuurt de link door. 

 

 ·            Win je eigen fuif 

De werkgroep is nog niet samengekomen met jeugdraad Overijse, ze gaan dan hun 

agenda’s samen leggen! 

 

3. Kerstmarkt 

De jeugdraad is uitgenodigd op een vergadering van het kerstcomité. Voor die 

vergadering hebben de jeugdverenigingen en de Blauwe Vinken al eens samen 

gezeten om samen te bespreken of de jeugdverenigingen een plaats zien voor zichzelf 

op de kerstmarkt. Conclusie was dat geen enkele vereniging het zag zitten om deel te 

nemen aangezien er weinig winstkansen zijn. 

 

Dit is ook het verhaal dat werd verteld op de vergadering van het kerstcomité. Die 

waren niet erg tevreden met de keuze van de verenigingen. De afwezigheid van de 

verenigingen wordt niet geapprecieerd. De ouderraad van Het Groene Dal en de 

Kiwani’s zullen wel een standje hebben op de kerstmarkt. 

 

Er werd op de vergadering ook benadrukt dat het alcoholbeleid nageleefd moest 

worden. Zaken als ‘speciale koffie’ worden ook niet toegelaten. Het comité werd 

aangespoord om controle uit te voeren op het correct naleven van het alcoholbeleid. 

 

Rhania is nadien nog eens langsgeweest op de standhoudersvergadering om 

persoonlijk te vertellen dat de jeugd niet zal deelnemen. 

 

Er zal tijdens de kerstmarkt een enquête worden afgenomen om te polsen wat de 

bezoekers denken van de schaatsbaan.  

 

Wat betreft het idee om een nieuwjaarsdrink te organiseren onder de 

jeugdverenigingen; Het idee zou zijn om, naar analogie met de nieuwjaarsreceptie 



van de raden, een drink te organiseren met de jeugdverenigingen en hun achterban, 

aan de Joengele. Iedereen brengt zijn eigen drank en na een uurtje of twee zakt 

iedereen af naar de kerstmarkt. Jan vraagt of dit initiatief uit naam van de jeugdraad 

kan georganiseerd worden. Ja. Zou doorgaan op 12 december. 

 

4. Nieuws van het DB 

Nu vrijdag is het etentje van de jeugdraad van Overijse, in Den Blank, met de andere 

jeugdraden van de druivenstreek. Kostprijs is €20 per persoon. 19.30 uur in Den 

Blank, afspraak om 17.00 uur bij de Fille! Hoe we gaan zal op Facebook besproken 

worden. Aanwezigen: Ben, Jan, Karel, Kamiel, Diederik, Rhania en Ruben.  

 

De adviezen over het rolluik en de plakpaal zijn opgemaakt, Het rolluik-advies werd 

positief beoordeeld en zal er komen! Het advies omtrent de plakpaal komt binnenkort 

op het college. 

 

5. Nieuws van de schepen 

Joris is kon er helaas niet bij zijn vanavond en is verontschuldigt. 

De jeugdraad betreurt het dat Joris er niet bij kon zijn. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

Hangman 

Ben heeft een werkverslag geschreven over project Hangman. De nota overloopt alle 

acties en gebeurtenissen in het kader van het hangmanproject. Zodra het college en 

de gemeenteraad de nota lezen en goedkeuren krijgt ook de jeugdraad en de 

werkgroep hangman een kopietje. 

 

Advies over het subsidiereglement ’14-‘19: 

Jeugdraad gaat akkoord met de wijzigingen in het subsidiereglement. Ze hebben 

echter nog 1 opmerking. In het punt ‘Werken rond informatie’: Een actieve website 

mag in het geval ook de Facebook-pagina zijn, op voorwaarde dat deze goed up to 

date wordt gehouden. 

 

Hoeilaart 2000 

Ben stelt het project van vzw Hoeilaart 2000 voor waarbij het Mariën-gebied grondig 

hervormt zal worden. De jeugdraad formuleert na de voorstelling een advies op met 

enkel opmerkingen: 

Zone A:  

Goed, geen opmerkingen.  



Pingpongtafel of schaakspel als alternatief voor kubb-veld 

 

Zone B: 

Ok om iets te voorzien voor kinderen, maar zal snel afgezaagd worden en in onbruik 

vallen. Kinderen gaan veel eerder geneigd zijn om op de calesthenics spelen. 

Misschien overwegen om het spel te voorzien van speeltoestellen. Meningen van de 

jeugdraad zijn verdeeld, geen meerderheid. 

 

Zone C: 

De jeugdraad heeft bedenkingen bij het nut en de duurzaamheid van de installatie.  

 

Zone D: 

- Parkourgedeelte: geen opmerkingen 

- Voetbalterrein: verlagen van wanden is positief voor zichtbaarheid, wel waken 

over een goede zithoogte zodanig dat de muren voldoende opvallend zijn. 

 

Algemene opmerking: 

De verlichting van de hele site dient goed opgevolgd te worden en elke zone moet van 

voldoende licht worden voorzien. sfeerlicht uit op een schappelijk uur (22.00 uur). 

 

Lichtjes in de bomen en luifel zien er veelbelovend en mooi uit. 

 

Graffiti op JC Koldam 

In het kader van het intergemeentelijk graffitiproject van de jeugddiensten wordt de 

vraag gesteld door Ben of de jeugdraad het zou zien zitten om een graffiti te laten 

plaatsen op het jeugdcentrum. De jeugdraad schrijft een positief advies met volgende 

bemerkingen: 

- Boven 2m lijn 

- Beide muren gebruiken, hoe meer hoe liever 

- Bordje of aanduiding voorzien die duidelijk maakt dat het geen legale 

graffitimuur is, maar wel verwijzen naar muur 

- Kindvriendelijk ontwerp 

 

7. Varia 

Het is binnenkort 25 jaar Phobos en 30 jaar JC Koldam!  

Op 13 december zal er een tentoonstelling zijn met plaatselijke kunst en wat Phobos-

geschiedenis. 19 december is er een receptie met oud-leden, aansluitend een 



oudledenavond. Op 20 december organiseert JH Phobos een fuif in JC Koldam met 

commerciële muziek. 

 

Ruben en Joy hebben een voorstel voor de randanimatie bij de Meifeesten, een 

levende voetbaltafel. Kostprijs rond de €300. Jeugdraad is akkoord, enige opmerking 

is dat er goede begeleiding moet worden voorzien om rotatie te voorzien en het spel 

te stroomlijnen. Iedereen vraagt achter zijn achterban of er mensen het zien zitten 

om de randanimatie (of een shift) voor zijn/haar rekening te nemen. 


