
 

 

 
 

Jeugdraad 4 mei 2016 

 

Aanwezig: Jan, Sander, Diederik, Isaac, Sylvia, Nick, Marine, Lise, Lucie, Lien, 

Maarten en Ben. 

Verontschuldigd: Joris, Rani 

Afwezig: Kamiel, Ruben, Rhania, Vincent. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

“Afwezig” is niet “Verontschuldigd”. Ben past dit aan zodat dit nooit meer voorkomt. 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

- Meifeesten 

o Kassasysteem 

Waarborgsysteem aan jeugdraad zou cash te betalen zijn aan de toog 

(cf. verslag vorige jeugdraad). Doendervolk wilt geen cash ontvangen 

aan de toog, dus opteert voor een aparte “bekerstand”. Ben haalt aan 

dat twee verschillende systemen zeer verwarrend gaan werken. 

 

De jeugdraad zal uiteindelijk toch het systeem van Doendervolk 

hanteren. 

o Eten 

Dit jaar wordt er gegeten bij Smith & Chips. Lien regelt dit met Andy om 

niet voor verrassingen te komen staan. 

o Shiftenlijst 

- UUR TAP KASSA 

11u00 – 12u30 Speelplein (6 pers.) Rhania & Lise 

12u30 – 14u00 Scouts (6 pers.) Lien & Ben 

14u00 – 15u30 JH Phobos (6 pers.) Lien & Lucie 

15u30 – 17u00 Chiro (6 pers.) Isaac & Ruben 

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

 

OPBOUW 

9u00  – 11u00  Ben, (Jan), (Nick), Lucie, Lise, 

Lien, Maarten, Rhania, Sylvia, 

Sander. 

 

 



 

3. Evaluatie Meivuur 

De shifters vanuit de jeugdraad kaarten aan dat de 

hele avond lang shiften toch wel bijzonder lang is.  

 

Een idee van Ben is om niet langer vanaf het begin  

drie togen te openen. 

 

Jan en Diederik merken op dat de indeling van de inkom beter moet. Het volk moet in 

“banen” worden geleid om er voor te zorgen dat de scanners het overzicht kunnen 

bewaren. Ook voor de vrijwilligers moet er toch echt wel een systeem worden 

gevonden om hen langs een aparte ingang binnen te laten.  

  

Jan en Lucie merken op dat vijf bonnetjes per persoon wel zeer weinig was. Rhania 

haalt aan dat het eigenlijk de bedoeling was dat elke vrijwilliger bonnetjes kon gaan 

bijhalen in de vrijwilligerstent. Deze boodschap was wel niet goed overgekomen bij de 

vrijwilligers (van Hoeilaart). 

 

Rhania stelt de hamvraag: wilt de JR nog meewerken in de organisatie van het 

Meivuur? Wat wordt het engagement vanuit Hoeilaart? De jeugdraad wilt de algemene 

evaluatie afwachten om een standpunt in te nemen. 

 

Mensen met kinderen moeten gratis kunnen. Hier moet beter over gecommuniceerd 

worden. 

 

 

4. Nieuws van het DB 

Lien heeft geen nieuws. 

Rhania had reeds een straf verhaal bij het Meivuur. Verder geen nieuws. 

 

5. Nieuws van de schepen 

Geen nieuws, goed nieuws. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

- MP sport en jeugd (23 mei en 9 juni) 

Ben lichtte eerder deze week de jeugdverenigingen, de leden van de WG MP S&J, etc 

in dat ze uitgenodigd worden om deel te nemen aan twee overlegmomenten (op 23 

mei en 9 juni). Zoals eerder toegelicht door schepen Marc Vanderlinden is het de 



 

bedoeling dat deze mensen, samen met een 

gespecialiseerd kantoor, brainstormen om alle noden 

en wensen van de toekomstige gebruikers in kaart te 

brengen en in een lastenboek voor de toekomstige 

sites te gieten. 

 

- Organisator vakantiewerking (begin juni) 

Initieel zou Ben voorlopig het werk van Joost moeten overnemen, aangezien Joost 

sinds april elders een nieuwe job heeft. Dit was echter onhaalbaar en het bestuur 

heeft hiervoor een oplossing voorzien: de tijdelijke functie (0,3 VTE) voor de 

ondersteuning van de speelpleinwerking zal vroeger beginnen, maar zal wel voltijds 

(weliswaar tijdelijke functie) worden ingevuld tot eind oktober. 

 

- Vrijetijdsbeurs (10 september) 

Er is nieuws over de vrijetijdsbeurs. Dit zal gekoppeld worden aan het 

verwelkomingsmoment voor nieuwe inwoners van Hoeilaart. Dit zal plaatsvinden op 

10 september. Dit zorgt ervoor dat er geen enkele jeugdvereniging zal deelnemen. 

Het DB schrijft hierover een brief naar het College om mee te delen dat de JR de 

datum zeer spijtig gekozen vindt. 

 

- Advies erkenningsaanvragen jeugd 

Dankzij de ondersteuning van de jeugddienst hebben alle jeugdverenigingen het 

nodige kunnen doen om hun erkenningsaanvraag in te dienen. De jeugdraad moet 

deze aanvragen nog bekrachtigen d.m.v. een advies. Het DB maakt er werk van. 

 

7. Varia  

Pullen van de Aspi’s in het scoutsbordeaux zijn zeer vervelend! 

 

Marijke zal volgende JR langskomen om de Roefel eens uit de doeken te doen. Dat 

belooft!!! 

 

Data evenementen: 

5 mei: Dessertnight van de Jins 

6-8 mei: Meifeesten Hoeilaart 

14 mei: Nerorockrally & Spring Break II (Jins) 

22 mei: Carwash (14u-17u)  


