
 

    
    

Jeugdraad 4 april 2018 

 
Aanwezig: Rani, Lien, Rhania, Diederik, Isaac, Robin, Nick, Sander, Pauline, Marine, 

Lise, Maarten, Joris en Ben. 
 

Verontschuldigd: Sylvia, Charlotte, Anne, Karlien en Louise. 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

- Verkiezingsproject 

De werkgroep heeft midden maart samengezeten en heeft de bevraging van Debattle 

aangepast. Er werden 5 thema’s gekozen, elk thema met zijn eigen vragen. Ben 

maakte een document op met to do’s en te bespreken zaken. We overlopen het 

document en maken een taakverdeling: 

 

 

I. Algemeen 

Soort van label of logo maken voor het project? Zoals de vragedissen tijdens de 

vorige verkiezingen? Zorgt voor meer herkenbaarheid en kan verspreid worden om 

mensen warm te maken en te informeren. 

 Diederik haalt aan dat Debattle een eigen huisstijl en logo ontwikkelt heeft en 

in de aanloop naar de verkiezingen wel wat bekendheid zal vergaren. Ook de 

bevraging gebruikt die huisstijl. Het lijkt dus een goed idee om die stijl verder 

te gebruiken ipv een eigen stijl te gaan ontwikkelen. 

Verdergaan dus onder jeugdraad-logo en debattle-logo 

 



 

 

 

II. Informeren 

Informatieve filmpjes delen via sociale media over hoe de verkiezingen in elkaar 

zitten, met als doel om jongeren die voor de eerste keer zullen gaan stemmen in te 

lichten over hoe de verkiezingen werken. 

 

  Welke filmpjes hebben we? Hoeveel?  

o Voorlopig zijn er nog niet veel filmpjes beschikbaar. In de aanloop naar 

de verkiezingen zouden er meer filmpjes op de site van debattle 

moeten verschijnen. Die kunnen we dan verspreiden via de lokale 

kanalen. 

  Vanaf wanneer verspreiden? 

o Best niet te vroeg om te vermijden dat er geen of weinig aandacht aan 

besteed wordt. Eind van de zomer, begin september lijkt voorlopig een 

goed moment om hier op in te zetten. 

  Wie beheert de facebookpagina en plant het posten van de filmpjes? 

o Te bespreken op JR september. 

 

III. Bevragen 

Enquête verspreiden naar zoveel mogelijk kinderen en jongeren én hun ouders. Met 

de enquête willen we de mening van alle jeugd vragen, niet enkel die van jongeren 

die voor de eerste keer gaan stemmen (daarvoor verspreiden we al infofilmpjes). 

Er komen 5 onderwerpen aan bod in de bevraging: Veiligheid, Onderwijs en Werk, 

Mobiliteit, Vrije Tijd, Ruimte. 

  



 

 

  Enquête versturen via mail naar scholen 

(smartschool!), verenigingen, politieke partijen, 

… 

 Zoveel mogelijk delen via facebook en gemeentelijke promokanalen 

o Gesponsord facebookbericht aanmaken. (Ben) 

  Wanneer lanceren? Wanneer afronden? 

o Zo snel mogelijk 

o Ben maakt een persbericht op en verspreid de enquête in de loop van 

april. 

o Tussenstand op JR juni. In juni evalueren we het aantal reacties en 

beslissen we wanneer de bevraging afgesloten zal worden. 

  Eens afgesloten moeten de resultaten naar de politieke partijen verstuurd 

worden. Zal in de loop van de zomer gebeuren. 

 

IV. Debattle 

We bundelen de resultaten van de bevraging en versturen die naar alle partijen in 

Hoeilaart. Daarnaast organiseren we een Debattle-avond waarbij alle partijen 

uitgenodigd worden. Ze kiezen zelf 2 (of 3) van de 5 onderwerpen die in de enquête 

aan bod zijn gekomen en geven een korte presentatie over die onderwerpen, in 

pecha kucha stijl (20 slides, 20 seconden per slide). Door te kiezen kunnen ze dus 

zelf de klemtoon leggen op welke onderwerpen zij als partij het belangrijkst vinden. 

 Datum prikken voor debattle-avond: 28-29-30 september 

 Brief sturen naar de partijen waarin het concept wordt uitgelegd en waarbij ze 

worden uitgenodigd om deel te nemen 

 Nadenken over het concept: pecha kucha of iets anders? 



 

 

 Nadenken over het concept: hoe maken we dit 

aantrekkelijk voor jongeren om naartoe te 

komen? Extra act of animatie 

o Vraag stellen in enquête of er interesse is voor soort van act of niet? En 

of er interesse is in een debattle-avond. 

o Indien er geen interesse is organiseren we geen evenement en bekijken 

we de piste om pecha kucha filmpjes via sociale media of Facebooklive 

te verspreiden. 

 Nadenken over het concept: presentator/moderator 

o Afwachten of er interesse is in een Debattle-avond of niet. Als dat niet 

het geval is, is er geen moderator nodig. 

 

Joris haalt aan dat hij het erg positief vind dat de jeugdraad op een originele manier 

gaat werken met de verkiezingen en de jeugd een stem zal geven! 

 

 

 

- Meifeesten 

o Kassasysteem 

Net als vorig jaar wordt er een kassa voorzien naast de toog. De kassa wordt bemand 

door de jeugdraders, de toog door de verenigingen. Het speelplein zal dit jaar geen 

shift voor zijn rekening nemen. 

o Shiftenlijst 

- UUR TAP (verenigingen) KASSA (jeugdraad) 

12u00 – 14u00 Scouts (8 pers.) Marine, Rani en Lise 

14u00 – 16u00 JH Phobos (8 pers.) Nick en Rhania 

16u00 – 18u00 Chiro (8 pers.) Isaac, Jason en Robin 

18u00 – eind Opkuis (2 pers. Per vereniging) /// 



 

De rest van de jeugdraad wordt verwacht om mee te 
helpen met de opruim! Ook de verenigingen moeten 

minstens 2 mensen voorzien voor de opruim! Lien en 
Maarten kunnen er niet bijzijn.  

Na de opruim trakteert de jeugdraad op frietjes voor 
alle shifters en opruimers! 
 

Ben haalt nog eens aan dat we van de verenigingen verwachten dat ze aanwezig zijn 
en hun steentje bijdragen. De winst die de jeugdraad die dag maakt wordt verdeeld 

onder de verenigingen. Het is dus voor hun eigen goed dat ze komen tappen. Vorig 
jaar werd er €400 uitgedeeld aan elke vereniging, zeker de moeite waard dus! 
 

Diederik toont het plan van het park voor de Meifeesten en geeft een korte uitleg bij 
de zaken die veranderd zijn ten opzichte van vorig jaar. 

 
Grootste verandering is dat de grote tent niet meer in het midden zal staan, maar 
uiterst links wordt gezet. Op die manier komt er in het midden van het park een groot 

veld vrij waar alle activiteiten kunnen doorgaan. 
 

In het midden, ter hoogte van het parkpaviljoen, zullen enkele restauranthouders een 
eetstand uitbaten, aan de kant van de IJse komen dan alle attracties. 
 

Een deel van de attracties van de Buitenspeeldag van zaterdag zal blijven staan voor 
zondag. Die attracties zullen vooral op grotere kinderen gefocust zijn. Met het budget 

van de jeugdraad zou Doendervolk graag een attractie voor de kleinere kinderen 
huren. Hoofdattractie voor de zondag is dan het BK houthaksport. Het BK komt er in 
de plaats van de Highland games. Dat concept werd elk jaar moeilijker om 

georganiseerd te krijgen, vandaar de keuze om het te laten vallen. Ook nieuw is dat 
er op zondag een kappersdorp zal zijn, waarbij iedereen zijn haar kan laten knippen 

en de winst naar een goed doel zal gaan. 
 
Ben haalt aan dat het voor scouts en chiro dit jaar dus leuker kan zijn om op zaterdag 

activiteit te doen tijdens de Buitenspeeldag ipv de jaarlijkse picknick op zondag. 
 

 

- Dagje vorming  

12 mei werd geprikt! Noteer in je agenda!! 

Vorige vergadering werd er gestemd op een aantal workshops van Koning Kevin. 

Ben heeft ook geïnformeerd naar een upcycling-workshop aangezien er in het aanbod 

van Koning Kevin niets interessants zat voor het jeugdhuis. 

 

Er wordt beslist om voor de Upcycling-workshop te gaan en een Koning Kevin 

vorming. De deelnemers kunnen dan kiezen uit 1 van de 2 workshops. Na de vorming 

eten we samen en organiseren we een leuke activiteit: lasershooten of 

escaperoomrugzakken. Marine bezorgt de info aan Ben. 



 

 

Ben plaats een poll op de jeugdwerkpagina op facebook 

zodanig dat de leiding kan kiezen welke workshop van 

Koning Kevin ze het leukst vinden. De keuze gaat 

tussen ‘Koken met kinderen’ en ‘Complexe spellen’ maken. 

 

Ben neemt contact op met Mooss voor de upcycling, Rani informeert bij Koning Kevin 

zodra er beslist is welke workshop het wordt.  

 

To do voor de werkgroep: locatie vastleggen + promo maken! 

 

4. Nieuws van het DB  

Het DB polst al een eerste keer wie er denkt te stoppen na dit jaar. Lien en Rhania 

gaan stoppen, dus er zal versterking nodig zijn voor het DB. Mensen die meer info 

willen over het DB mogen altijd polsen bij Ben, Rani, Lien of Rhania!  

 

Voorlopig lijkt niemand te gaan stoppen, enkel Diederik weet het nog niet. 

 

5. Nieuws van de schepen 

De cafetaria van de sporthal gaat sluiten voor de renovatie voor het masterplan. Joris 

vraagt of er vanuit de verenigingen of het jeugdhuis interesse zou zijn om eventueel 

(een deel) van het interieur over te nemen. Hij haalt aan dat er geen zekerheid is, 

maar als de gelegenheid zich voordoet kan hij meteen de interesse kenbaar maken. 

Het jeugdhuis is zeker geïnteresseerd!  

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

- Subsidieaanvragen indienen: 1 mei 

Op 1 mei worden de subsidieaanvragen van de scouts, chiro en jeugdraad verwacht. 

Denk daar op tijd aan! Ben zal een mailtje sturen naar de hoofdleiding en DB met 

blanco formulier en de formulieren van vorig jaar (die kan je dan gebruiken als 

inspiratie) 

 

- Aangekondigde controle jeugdlokalen 



 

Zoals al aangekondigd zal Ben op aangekondigde 

controle komen in de lokalen en het jeugdhuis in de 

week van 9 april! 

 

- Speelkoffers  

Na het voorstel van Nick om de speelkoffers en fuifkoffers aan te vullen met het 

jeugdfonds zijn we tot de vaststelling moeten komen dat het budget enkel voldoende 

was om de fuifkoffers aan te vullen. Die aanvulling zal op het einde van het jaar 

gebeuren aangezien het jeugdfonds pas dan beschikbaar is. 

Ben vond het wel een goed idee en heeft zelf het initiatief genomen om de 

speelkoffers aan te vullen. Bij deze is de speelkoffer weer tot de rand gevuld met leuk 

speelgoed! 

 

- Masterplan 

Ter info: Vloer in het jeugdhuis wordt een polybeton met vloerverwarming. Geen 

chauffages aan de muur dus. Er zal in de toekomst ook een nieuwe adviesvraag 

komen voor de sportraad en jeugdraad. Het bestuur zal vragen naar voorstellen voor 

een nieuwe naam van het complex en tekeningen of voorstellen voor tekeningen op 

zijkant van het gebouw en de graffiti  

 

 

7. Varia  

 Sander vraagt hoe het zit met het Meivuur. Ben haalt aan dat het Meivuur niet meer 

zal doorgaan. De vzw heeft deze week een persartikel verspreid om dat aan te 

kondigen. De verenigingen zullen dus niet opgetrommeld worden voor een shift.  

 

Pauline vraagt na hoe het zit met de pullen. Ze zijn besteld! Hopelijk zijn ze voor de 

Meifeesten klaar.  

 

Isaac haalt aan dat er maar 9 man heeft gereageerd op de poll voor het 

jeugdraadweekend. Hij vraagt om de poll nog eens te checken en te laten weten of hij 

kan of niet. 27, 28 en 29 april gaat het weekend door! Het weekend zal twee nachten 

zijn! 

 



 

Rani haalt aan dat het 30 april galabal is van jeugdraad 

Overijse. Misschien leuk om met een delegatie naartoe 

te gaan? Rani stuurt een reminder om met z’n allen 

samen te gaan! 

 

 

 

 


