
    

 
 

      

 

Jeugdraad 3 juni 2015 

Aanwezig: Kamiel, Maarten, Rhania, Ruben, Thomas, Joy, Karel, Joris en Ben. 

Verontschuldigd: Chresten, Sylvia, Diederik, Rani, Vincent, Ineke. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken en evaluatie projecten: 

a. Meivuur 

Het goede nieuws is dat het Meivuur geen verlies heeft gemaakt deze editie. Wat een klein 

wonder is. De toog van Hoeilaart heeft 55% van alle drank weggegeven, wat neerkomt op 

zo’n 3000 consumpties. Tervuren was bijna even slecht.  

 

De vraag is nu hoe de jeugdraad de toekomst van het Meivuur ziet. Het Meivuur blijft 

sowieso voort bestaan. Tervuren heeft de beslissing genomen om niet langer deel te 

nemen. Vraag is of jeugdraad Hoeilaart deel wil blijven uitmaken van de organisatie. In 

principe ziet iedereen het zitten om deel te blijven uitmaken van het Meivuur. Hoe het juist 

zal zitten met de mate van engagement moet nog bekeken worden maar de verenigingen 

zijn in principe nog steeds bereid om te tappen op het evenement. 

 

b. Meifeesten 

Rhania en Ben zijn naar de evaluatie van de Meifeesten geweest. De vergadering was erg 

kort aangezien bijna iedereen nog andere vergaderingen had die avond. 

 

Het springkasteel van de jeugdraad was zeer goed, vrijwel iedereen was er erg enthousiast 

over. De problemen met de locatie van de toog en de standjes van andere raden werden 

aangehaald en ook andere verenigingen/raden gingen hiermee akkoord. Er moet dus naar 

de toekomst toe beter overlegd worden en eventueel moet er een algemene coordinator 

komen voor de dag zelf die onpartijdig conflicten en discussies kan oplossen. Ook het 

probleem met de tafels en banken werd aangehaald. Er moet op voorhand duidelijk beslist 

worden wie wat kan gebruiken. Ook hier zou een coordinator in kunnen staan voor een 

eerlijke verdeling. 

 



Wat met de bedanking na de feesten? Meer dan 3 personen per vereniging kan niet mee 

op restaurant omdat het te duur is. We kunnen evengoed iets goedkoper eten zoals frieten 

of pizza. Op die manier is er geen beperking op het aantal personen dat kan blijven eten. 

De raad is daarmee akkoord, het is leuker om met een hele bende te eten dan mensen te 

moeten uitsluiten omdat er teveel volk is.  

 

3. Masterplan Sport & Jeugd – Inleiding 

Ben geeft een korte voorstelling van het masterplan Sport & Jeugd. Hij toont het voorstel 

van de politieke werkgroep en geeft een woordje uitleg bij de plannen en timing van het 

project en licht kort toe welke punten de werkgroep reeds aanhaalde in hun vergadering. 

 

Ook hier is het heel duidelijk dat de jeugdraad geen voorstander is van een renovatie van 

de huidige zaal, maar eerder voor de plaatsing van een nieuwe zaal met jeugdhuis, die 

past in het totaalplaatje van de site. 

 

4. Gemeentelijke website - deel “Jeugd” 

We overlopen kort de nieuwe website van de gemeente en spitsen ons vooral toe op het 

luik ‘Kids en Jongeren’ dat de oude jeugdsite vervangt. In principe zijn er weinig 

tegenkantingen of opmerkingen door de raad. Wat wel stoort is de steriele look van de 

site. Zeker voor wat betreft het jeugdgedeelte kan deze wel wat meer kleur en een 

jeugdigere look krijgen. Het idee ontstaat om een wedstrijd te organiseren voor kinderen 

en jongeren. De mooiste tekening/ontwerp kan dan als achtergrond dienen voor de 

webpagina. Eventueel kan deze dan om de zoveel tijd eens veranderd worden. 

 

Verder wordt de opmerking gemaakt dat er een link naar de jeugdraadpagina zou moeten 

komen op de kids en jongerenpagina. Nu is die er niet en is de jeugdraad enkel te vinden 

onder gemeentebestuur. 

 

Bij de evenementenkalender zou een zoekfunctie naar jeugdgerelateerde activiteiten niet 

misstaan. 

 

5. Nieuws schepen  

Geen nieuws! 

 

6. Nieuws jeugddienst  

Banner Joengele, het finale ontwerp is af en is inmiddels in druk gegaan. Volgende 

week wordt het frame geplaatst en zodra de banner af is wordt ook deze geplaatst. 

Hopelijk kan dit nog voor de zomervakantie. 



 

De banner van de Joengele (boven de voordeur) is al een tijdje verdwenen. Blijkbaar 

heeft de scouts deze er af gehaald tijdens het voorspel van Het Hele Dorp. Maarten en 

Thomas zorgen ervoor dat deze snel terug op zijn plaats hangt. 

 

7. Nieuws DB 

Voetbaltoernooi aan Mariën opnieuw leven inblazen, iedereen voorstander? Het idee 

zou zijn om er dit jaar het jeugdfonds aan te besteden zodanig dat het project verder 

uitgebouwd kunnen worden. De hele raad ziet dat zitten! 

 

Volgende jeugdraad is in september. Het plan is om meer leden te sprokkelen van 

buiten het verenigingsleven. Het plan zou zijn om een soort promocampagne op te 

starten om meer leden te werven. 

Ben stelt voor om een werkgroep op te starten die in juli eens wil samenkomen om een 

promocampagne uit te denken. BEN, JOY, RHANIA, KAREL en RUBEN zien dat zitten. 

 

Zoals iedereen weet stopt Diederik dit jaar met de jeugdraad. Dit betekent dat het DB 

versterking kan gebruiken. Vandaar een warme oproep aan iedereen om deel uit te 

maken van het DB. (Lien denkt er eens over na) 

Stoppers dit jaar: Chresten, Kamiel misschien. 

Eventuele nieuwkomers: Lisa Vanloo en Elke Vandaele. Meer volk is altijd welkom! 

 

8. Varia 

- Joy zou graag een zwembad instaleren in het park. 

- Hangout festival van JH Phobos op 28 juni! 

- Jan merkt op dat JH Phobos op weekdagen geregeld open is buiten hun 

werkingsuren. Hij merkt op dat het misschien een goed idee is om naar volgend 

werkjaar toe het huishoudelijk reglement te laten aanpassen zodanig dat alles 

reglementair is. 

- 8 augustus sexy summertime (en Joy haar verjaardag) 

- Feestjes organiseren in GC Felix Sohie wordt telkens tegengehouden door de 

cultuur(raad?). Ben vraagt na en onderzoekt waarom dit steeds wordt 

tegengehouden. 

 

Diederik Kumps, 
Voorzitter Jeugdraad Hoeilaart 
 


