
 

    

 

    

 

Jeugdraad 3 mei 2017 

 

 

Aanwezig: Lien, Rani, Isaac, Laura, Robin, Diederik, Lise, Marine, Lucie en Ben. 

Verontschuldigd: Joris, Ruben, Nick, Maarten, Sylvia, Jason en Rhania. 

Afwezig: Karel. 

 

1. Overlopen van werkgroepen  

- Evaluatie Meivuur 

Lise merkt op dat de motivatie en het engagement vanuit Hoeilaart duidelijk minder is 

dan vanuit bijv. jeugdraad Huldenberg. De vraag is of het nuttig blijft om in de 

organisatie te blijven zitten met de jeugdraad. Het is duidelijk dat er geen groter 

engagement komt vanuit jeugdraad Hoeilaart. We blijven ons wel engageren om te 

blijven shiften.  

 

De vraag wordt sowieso gesteld of er überhaupt nog een nieuwe editie van het 

meivuur zal komen volgend jaar. Dit zal moeten blijken uit de evaluatie van het 

Meivuur zelf en welke mensen er uit de organisatie stappen. 

 

De shiften zelf vielen dit jaar erg goed mee, die waren plezant en beter dan de 

voorbije jaren. Het Meivuur dit jaar was een erg goede markthallenfuif, maar blijft een 

beetje vreemd om het als Meivuur te bestempelen. Er was een goede opkomst en de 

organisatie op zich was tevreden. 

 

- Meifeesten 

o Kassasysteem 

Om de verwarring van vorig jaar te vermijden worden er zowel bekers als bonnetjes 

aangeboden aan de jeugdraadkassa. De kassashiften worden door de jeugdraadleden 

gedaan, tapshift worden zoals gewoonlijk door de verenigingen gedaan. 

 

 

 

 

 



 

o Shiftenlijst 

- UUR TAP KASSA 

11u00 – 12u30 Speelplein (4 pers.) Lise en Marine 

12u30 – 14u00 Chiro (6 pers.) Lucie en Lien 

14u00 – 15u30 Scouts (6 pers.) Rhania en Nick 

15u30 – 17u00 JH Phobos (6 pers.) Laura en Rani 

17u00 – eind Opkuis (2 pers. Per vereniging) /// 

 
 

OPBOUW 

10u00  – 11u00  Rani, Laura, Isaac, Lucie, Lise, 

Marine, Lien, Ben, Nick, Rhania 

 

 

 

Eten voor de opruimers: frieten in het park! 

 

o Springkasteel is uiteindelijk toch de rollercoaster geworden, joepie! 

 

- Bedanking Vrijwilligers 

De werkgroep vraagt of het nodig is om een spel te maken voor alle deelnemers. Op 

zich hoeft dat niet. Het plan zou zijn om de drie jeugdsites te bezoeken; Halan Cauter, 

de Joengele en JC Koldam/JH Phobos.  

 

Een idee zou kunnen zijn om een soort van inspraakmoment te organiseren over het 

masterplan waarbij de deelnemers hun mening kunnen geven over het project. Dit 

hangt uiteraard af van de manier waarop dat georganiseerd word en of het past in de 

timing van het project. 

 

Het zou leuk zijn moest op elke locatie een kleine activiteit te doen zou zijn. 

De bedanking gaat door op 30 juni! 

 

- Dagje vorming  

Vorming start om 13u aan de brandweer in Overijse. Is het nodig om hiervoor de 

gemeentebus te voorzien, wetende dat de 830 aan zowel de brandweer als de 

Joengele stopt?  

 



 

De gemeentebus is op zich gratis, dus als er een 

chauffeur kan gevonden worden heeft dit toch de 

voorkeur. Rani informeert eens bij mogelijke 

chauffeurs en houdt ons op de hoogte. Het uur van 

afspraak zal afhankelijk zijn van het type vervoer. Er wordt wel al doorgegeven dat we 

om 12u30 in Hoeilaart verzamelen, om zeker op tijd te zijn! 

 

Er is nog voldoende plek voor jeugdraders, dus iedereen die wil kan deelnemen. Rani 

maakt een facebookgroep met alle deelnemers om verdere afspraken te maken. Laat 

zeker iets weten aan Rani als je erbij wilt zijn! 

 

Ben en Diederik spelen fourage en voorzien het avondmaal. Dat zal waarschijnlijk BBQ 

zijn. De kosten voor Dagje Vorming zijn eerder beperkt dit jaar. Het idee zou dan ook 

zijn om de kosten voor het eten volledig te voorzien vanuit de jeugdraad en een 

beperkt aantal drankjes per persoon te voorzien. Fourage voorziet alle eten, drank en 

houtskool. Ben en Diederik gaan overdag naar de winkel en brengen alles in 

gereedheid. Een extra helpende hand is altijd welkom. 

 

 

2. Nieuws van het DB  

Evalueren jeugdradenetentje: het etentje was heel plezant, er is een foto gepost op 

Facebook, maar verder is er niets gebeurd met het etentje inhoudelijk. Het was heel 

gezellig maar verder eerder beperkt. Wat jammer dus dat er niets extra voorzien was. 

Het etentje zelf was wel heel gezellig en een goed plan om te combineren met de dj-

contest. 

 

Voor herhaling vatbaar, maar in de toekomst misschien de kans aangrijpen om het te 

hebben over mogelijke gezamelijke projecten/ideeën.  

 

3. Nieuws van de schepen 

Joris is ziek en is helaas verontschuldigd. Hij stelt wel de vraag of er een vereniging 

interesse heeft om op het Royal Hippo Village evenement een toog uit te baten. Het 

evenement gaat door op 27 augustus. Phobos heeft in principe wel interesse maar 

had graag wat meer details gekregen (hoe lang duurt dat evenement, hoeveel volk 

nodig, enz..) 

 

 



 

 

 

4. Nieuws van de jeugddienst 

- 50% korting kamp –en lidgeld 

jeugdverenigingen. Het initiatief van OCMW en gemeente Hoeilaart om 50% korting 

te geven aan Hoeilanders die onder een bepaald inkomen zitten zou dit jaar uitgebreid 

worden naar jeugd –en sportverenigingen. Het idee is dat de ouders nog steeds volle 

pot betalen voor kamp of lidgeld, maar dat ze achteraf bij de gemeente een 

terugbetaling van 50% kunnen aanvragen. Ben polst naar de bereidheid van Scouts 

en Chiro om dit initiatief te ondersteunen en al toe te passen voor de kampen van 

deze zomer. In principe veranderd er voor de verenigingen niets, zij moeten enkel een 

bewijs afleveren aan de ouders dat hun kind is ingeschreven.  

Zowel Scouts als Chiro vind het een fijn initiatief en wil dit mee ondersteunen. De 

Kamp-Chirist wordt deze week gedrukt, Ben bekijkt of het er al ingezet kan worden 

voor dit kamp. De Kampkorrel wordt pas later gedrukt, dus er is nog voldoende tijd 

om het tekstje ook in het ledenboekje van de Scouts te voorzien. 

 

- wakkere burger traject vanaf 15 mei: De vzw De Wakkere Burger heeft vorig 

jaar een analyse gemaakt van de werking van de adviesraden. De organisatie zal 

vanaf 15 mei opnieuw naar Hoeilaart komen om te evalueren wat er juist allemaal 

veranderd is, wat niet en wat er beter of anders kan. In principe is de jeugdraad een 

goed functionerende raad, er worden dan ook geen grote verrassingen verwacht voor 

onze raad. 

 

- organisator vakantiewerking: Ook dit jaar komt er een tijdelijke functie bij voor 

de dagelijkse organisatie van de vakantiewerking in de zomer. De sollicitaties zijn 

achter de rug en de nieuwe organisator vakantiewerking zal dus binnenkort 

bekendgemaakt worden. HIJ/zij treedt in dienst op 1 juni en zal tot eind augustus aan 

de slag gaan op de Dienst Vrije Tijd. 

 

- aangekondigde controle vlak voor zomervakantie: Ben herinnert iedereen er 

nog even aan dat er in juni opnieuw een aangekondigde controle zal zijn, vlak voor de 

zomer. Dat brengt het totaal dan op 3 controles, er is dus ook nog een 

onaangekondigde controle. 

De vorige (aangekondigde) controle was voor de drie verenigingen goed. Ben haalt 

wel aan dat er opnieuw enkele volle vuilnisbakken staan aan het houtkot van de 

Joengele en spoort de Scouts en Chiro aan om deze op te ruimen.  



 

 

- subsidieaanvragen Jeugdraad, scouts en chiro 

moeten binnen voor 1 juni! Marine vraagt hoe het juist 

zit met de subsidie voor kansarmen. Ben legt uit dat 

nieuwe initiatieven een extra subsidie kunnen ontvangen. Ben mailt de 

aanvraagformulieren nog door naar de hoofdleiding. Voor vragen ben je steeds 

welkom bij Ben! Het gedeelte over kampvervoer wordt pas na de kampen ingediend. 

JH Phobos dient zijn aanvraag pas in september in. 

 

5. Varia  

Het tweede gedeelte van de centen voor de ontbijtfilm zijn intussen ook 

overgeschreven, net op tijd want de leerlingen zijn intussen bijna terug in België. 

 

Het is zaterdag Galaballenboitte van Jeugdraad Overijse, het is misschien een goed 

idee om daar met een delegatie van Jeugdraad Hoeilaart naartoe te trekken?  

 

Joris trakteert volgende maand omdat het de laatste jeugdraad van het werkjaar is! 

Misschien kunnen we afspreken om deze op HC te laten doorgaan? Ben bekijkt is of 

we op een leuke alternatieve locatie kunnen vergaderen.  

 

Halogeenspot beneden JH Phobos is defect? Ben checkt ook voor vervanging 

plafondtegels in de Joengele (chirokant).  

 

Lise maakt de opmerking dat de jobbeurs die binnenkort in Hoeilaart wordt 

georganiseerd een beetje ongelukkig gepland is. Nu gaat ze door op een 

donderdagvoormiddag, wat maakt dat afstuderende mensen en mensen die al een job 

hebben hier niet naartoe kunnen gaan. Het is misschien een goed idee om dat te 

signaleren naar de organisatie van de beurs toe. Ben stelt voor om dit in een kort 

advies te gieten en het op die manier te signaleren aan het college. 

 

  

 

 


