
 

Jeugdraad 4 november 2015 
 

Aanwezig: Lien, Rhania, Nick, Diederik, Marine, Maarten, Lise, Sylvia, Ben, Rani, 

Sander 

Verontschuldigd: Karel, Lucie, Ruben, Kamiel, Joris, Vincent, Isaac 

 

1. Goedkeuring vorig verslag: 

Het verslag van de vorige vergadering werd nog niet verzonden naar de leden en zal 

op de volgende jeugdraad goedgekeurd worden. 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

- Ontbijtfilm  

De werkgroep heeft een voorstel voor de film, ze zouden sowieso opteren voor een 

Pixar-film aangezien die altijd populair zijn. Deze keuze is gevallen voor een van deze 

films: Big Hero 6 (2e keus), Minions, Home, Inside Out (1e keus). 

 

Ter herinnering, de film gaat door op 27 december! Het uur waarop we afspreken en 

de takenlijst krijgen jullie op de volgende jeugdraad voorgeschoteld! 

 

Diederik vraagt eens na wat de bestelling van vorig jaar was en laat iets weten aan 

Lien. Ben maakt een affiche en stuurt door naar de werkgroep. 

 

- Dagje vorming 

Ben heeft zoals beloofd enkele interessante vormingen opgezocht voor het dagje 

vorming. Hij doet 2 voorstellen aan de jeugdraad: 

 EHBO in Asse: een EHBO-cursus die specifiek gericht is op het behandelen van 

kinderen. Gaat specifiek over zaken die je wel vaker op kamp of tijdens de 

wekelijkse werking tegenkomt. 

 Tapcursus in Leuven, gecombineerd met geluidsmeter –en normen: Het tweede 

voorstel bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste deel zou een vorming zijn waarbij 

de werking van de geluidsmeters nog eens wordt overlopen en waarbij iedereen 

de basis over de geluidsnormen opnieuw aangeleerd krijgt. Uit de metingen van 

het afgelopen Druivenfestival blijkt dat hier zeker wat aandacht aan besteed 

moet worden. Ben lanceert het idee om, net als enkele jaren geleden opnieuw 

een loterij te organiseren onder de aanwezigen waarbij iemand een paar 

oordoppen op maat kan winnen. 

Deel twee van de vormingsdag zou in Leuven doorgaan in de brouwerij van 

Stella Artois. Daar kan in groep een tapcursus gevolgd worden. De deelnemers 



 

leren er vaten vervangen, pinten tappen, druk afstellen, enz. en 

krijgen na afloop een tappersdiploma. 

 

De voorkeur van de jeugdraad gaat duidelijk uit naar het tweede voorstel. Ben werkt 

dit verder uit en kijkt wat er haalbaar is. 

 

3. Nieuws van het DB  

 

- 11.11.11 afterworkparty 

Dinsdag 10 november is het afterworkparty in GC Felix Sohie. Er zijn nog enkele 

plekjes vrij op de tapshift. 

18.00 tot 19.00: Diederik, Lien, Rhania, Ben, Sander 

22.00 tot 23.30: Familie Charlier, Nick, Rani, Marine, Rhania 

 

- Etentjes! 

Afscheidsetentje gaat door op 7 november in Bistro 19 in Overijse, afspraak om 19.30 

uur. We gaan met de bus tenzij er genoeg chauffeurs zijn. Wie met de auto kan en wil 

stuurt een smsje naar Rhania.  

 

Er wordt die dag al om 16.00 uur afgesproken bij de Fille voor de voorbereiding van 

het jeugdraden-etentje. Wie zin heeft mag zeker mee en geeft best een seintje aan 

Rhania! Het etentje zelf gaat door op zaterdag 12 december! 

 

 

4. Nieuws van de schepen 

Op donderdag 19 november 2015 zal het gemeentebestuur een toelichting geven van 

het beleid en budget voor volgend jaar. Interessant om te weten te komen wat ze 

volgend jaar allemaal plannen voor de jeugd! De toelichting zal in de theaterzaal van 

GC Felix Sohie gegeven worden om 19.30 uur.  

 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- erkennings-reglement: Het nieuwe erkenningsreglement werd door de 

gemeenteraad goedgekeurd en zal op 1 januari 2016 in voege treden. Het is 

belangrijk dat alle verenigingen een erkenningsaanvraag indienen voor 1 

januari. Ben zal hiervoor nog een mailtje sturen naar de verenigingen. Het is 



 

belangrijk dat dit op tijd en goed wordt ingevuld aangezien enkel 

erkende verenigingen aanspraak zullen maken op subsidies! 

 

- Joengele: Ben doet zijn beklag over de staat van de Joengele, hij doet iedereen 

er aan denken dat het nieuwe werkjaar gestart is en dat hij dus weer op 

controle komt in de jeugdlokalen. 

Er werd onlangs ook een vis verstopt in de ad valvas van de joengele. Ben 

vraagt dat de schuldigen hiervan eens stevig worden aangepakt want dit gedrag 

kan niet meer door de beugel! Het uiteindelijke slachtoffer is Elsa, die de kast 

dan maar zelf heeft gekuist. 

De scouts belooft om het sjorhout tegen volgende week uit de container te 

halen. Ook de houten platen onder het afdak moeten tegen dan weg zijn. 

Het houtafval naast het houtkot moet ook opgeruimd worden. Zowel chiro als 

scouts ontkent dat dit van hun is. Ben raadt hen dan ook aan om het samen op 

te ruimen, anders wordt het weggehaald en krijgen beide verenigingen de 

factuur opgestuurd. 

Tenten en zeilen mogen drogen op de grasveldjes maar moeten daar ook tijdig 

worden weggehaald, anders gaat het gras kapot! 

 

- Griezels was een succes en kreeg veel positieve reacties. Ook de bijdrage van 

de jeugdraad werd weer erg geapprecieerd. De inkomsten zijn echter wel 

minder dan vorig jaar, er werd €152,5 winst gemaakt. 

 

- Subsidies: We overlopen het verslag van de werkgroep jeugdbeleid voor de 

subsidies van JH Phobos en Ekseeko. De voorstellen van de werkgroep worden 

door de jeugdraad goedgekeurd. De subsidies bedrag: €1025 voor JH Phobos 

en €100 voor Ekseeko. 

 

- De nieuwe jeugdraadpullen zijn gearriveerd. Wie er nog geen heeft gekregen op 

Griezels kan zijn/haar pull bij Ben verkrijgen! Ze zien er top uit! 

 

- Inhuldiging speelterrein Park: Op vrijdag 13 november wordt de uitbreiding van 

het speelterrein Park officieel ingehuldigd. Alle leerlingen van de twee scholen 

kregen een flyertje mee en worden getrakteerd op een gratis warme 

chocomelk. De ouderraden van beide scholen werken hier samen aan mee en 

zullen helpen met het verdelen van de chocomelk. 

 



 

6. Varia  

13 november: boemerangboitte in JH Phobos. 

14 november: brochettefestijn in De Rank in Maleizen vanaf 17u30. 

14 november: beursavond in JH Phobos. 

 

Lise heeft nog geen mail gekregen met de login-gegevens van de gemeente-app. Best 

eens informeren bij Joris aangezien de andere verenigingen dit wel al gekregen 

hebben. 

 

Maarten vraagt of de gegevens van de geluidsmetingen tijdens het druivenfestival ook 

aan hen getoond kunnen worden. Ben vraagt na bij de milieudienst. 

 

Lien Joly,    Rhania Nakhili, 

Dagelijks Bestuur   Dagelijks Bestuur, 

 

 


