
    
 
 

     Hoeilaart, 27 november 2013 

     Aan de leden van de jeugdraad 

 

Aanwezig: Diederik Kumps, Jan Holderbeke, Sylvia Brinkhof, Karel Van Assche, 

Maarten Charlier, Natascha Pierlé, Sarah Leroy, Rhania Nakhili, Joris Pijpen, Ben 

Holderbeke 

 

Verontschuldigt: Thomas Moffat, Karlien De Man, Ineke Van Den Broeck, Ellen 

Kunnen, Joy Sergeys, Chresten Demol, Kamiel Van Assche 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

 

2. Stand van zaken/evaluatie werkgroepen: 

 

2.1 Solidariteitsactie 

De dames van het Martin De Kegel fonds zijn aanwezig om de cheque van de 

jeugdraad in ontvangst te nemen. De opbrengst van dit jaar bedraagt €600 en zal 

gaan naar de aanleg van waterputten. Michel Van Mullem is aanwezig om een foto te 

trekken. 

 

Evaluatie: 

 Ondanks de locatie naar het Lindenhof te veranderen heeft dit er niet voor 

gezorgd dat er meer deelnemers aanwezig waren. Door de inkomprijs gelijk 

te trekken naar €3 zijn er dan ook minder inkomsten dan vorig jaar, 

ondanks hetzelfde aantal deelnemers. 

 Met het oog op volgend jaar de infoportieken gebruiken voor extra reclame. 

 Er zou eventueel worden nagedacht over een nieuw project voor de 

solidariteitsactiviteit, zoals bv. Een ontbijtfilm. 

 Ben haalt aan dat er te weinig voorbereidingstijd is om het volledige 

potentieel uit de activiteit te halen. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Hangjongeren 

Op 19/11 vond er een overlegmoment plaats met politiek, de politie en de werkgroep 

hangjongeren van de jeugdraad. Hierop werd afgesproken om een werkgroep op te 

starten om een hangjongerenbeleid uit te werken voor Hoeilaart. 

 

Morgen, 5 december vind er een infovergadering plaats voor de buurtbewoners in de 

cafetaria van GC Felix Sohie. Afhankelijk van het resultaat van deze vergadering 

worden verdere stappen ondernomen. 

 

Ben is enkele keren langs geweest op Mariën, maar helaas was hier niemand 

aanwezig. De jongeren zijn dus jammer genoeg niet persoonlijk op de hoogte 

gebracht. 

 

 

2.3 Kerstmarkt 

De schaatsbaan zal er dit jaar toch komen, uit echt ijs. 

Verder is er weinig nieuws. 

Morgen 5/12 is er een vergadering waarop bepaald zal worden wat de verenigingen 

kunnen verkopen, alsook de plaatsing van de tentjes en chalets. Zij worden dus 

verwacht op deze vergadering! (om 20.00 uur in zaal Bakenbos) 

Aanwezigen: Kiwanis, Scouts, Chiro, Groene Dal en JH Phobos. 

JH Phobos zou graag de extra partytent van de jeugddienst lenen. 

Een van de afgevaardigen van de jeugdraad vraagt na aan de vergadering om Nog 

Tijd Zat materiaal omhoog te hangen op de kerstmarkt. 

 

 

3. Jeugdfonds 

Enkele ideetjes voor jeugdfonds 2013: 

- Jeugd en cultuur 

- Hangplekken opwaarderen 

- Pleinplakkers voor de Joengele 

Iedereen denkt hier is over na aangezien er in januari moet beslist worden 

waaraan het jeugdfonds besteed zal worden! 

 

Besteding jeugdfonds ’10 – ’11: aankoop Nog Tijd Zat-materiaal: 2 pop-up desks, 2 

roll-up banners en 5 voortogen. Voortogen zijn intussen aangekomen, het overige 

materiaal is nog op komst. 



 

 

4. Nieuws van het dagelijks bestuur 

Er zijn enkele mensen die hun kaarten van de 11.11.11-fuif nog niet hebben 

ingeleverd. Natascha (ok), Karlien, Joy, Kamiel, Shawn en Chresten moeten die zo 

snel mogelijk inleveren bij Sylvia of het DB. 

 

Bedankingsetentje voor Jurgen, Tine, Faber, Zof en Sara: zaterdag 7/12 bij Aetos om 

19.00uur.  

Komt mee: Ben, Jan, Diederik, Natascha 

 

Investering van €800 voor chiro en scouts: scouts wil graag nieuw materiaal 

aankopen om hun geluidsinstallatie opnieuw aan te vullen, alsook een beamer kopen 

voor groepsfeest, avondactiviteiten, startdag, enz.  

Goedgekeurd! 

 

Chiro: EEN DIKKE VETTE NUL..! Jan belt de hoofdleiding om ze een laatste kans te 

geven. 

 

 

5. Nieuws van de schepen 

Goed nieuws! Er wordt een nieuwe bus aangekocht! Leveringstermijn nog onbekend. 

 

Alcoholbeleid zal op 16/12 behandeld worden op het college. De Cultuurraad heeft 

alvast positief geadviseerd.  

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

Korrel en chirist moeten aan de jeugddienst geleverd worden! 

 

Oproep om deel uit te maken van Werkgroep MJP, deze werkgroep zal instaan voor de 

evaluatie van de subsidieaanvragen van de verenigingen onder het nieuwe 

meerjarenplan (= MJP)  

 

Evaluatievergadering subsidies voor hoofdleiding, DB, kern. Ben plant hiervoor een 

overlegmoment. 

 

Data kampen: 

7 tot 16 juli: scouts 

21 tot 30 juli: chiro 



 

7. Varia 

Nieuwjaar@phobos, allen daarheen 

 

Fuifkoffer: kapotte lamp -> vervangen. pillamp verloren door Phobos moet vervangen 

worden. 

 

Werkgroep hangjongeren: onderzoeken welk effect de graffitimuur gehad heeft op de 

problematiek rond het parkpavilioen en graffiti spuiten. Interessant als positieve 

boodschap rond het hangjongerenfenomeen. 

 

Het college van Overijse heeft gisterenavond beslist of het Meivuur zou verplaatst 

worden naar Kamp Kwadraat. Het antwoord is nog onbekend, spannend! 

 

Kamiel: heeft enkele opmerkingen bij het advies over het BBC. Aangezien hij niet 

aanwezig is wordt gevraagd om ze mee te nemen naar de volgende jeugdraad. 

 

 


