
 

Jeugdraad 4 oktober 2017 

 

 

 

Aanwezig:  Jason, Maarten, Diederik, Nick, Lise, Marine, Lien, Rhania, Rani, 

Isaac, Laura, Anne, Charlotte, Louise, Sander, Pauline en Ben 

Verontschuldigd: Sylvia, Karlien, Robin en Joris 

Afwezig:   

 

1. Verwelkoming nieuwe leden en goedkeuring vorig verslag 

Welkom aan Pauline en Sander! 

 

Pauline of Polle – komt naar de jeugdraad voor de Chiro – Bitterballen 

Sander – Komt naar de jeugdraad als vice-hoofdleider van de Chiro – Kaaskroket  

 

Pauline wilt graag in de werkgroep van de ontbijtfilm stappen, Sander gaat bij de 

werkgroep Dagje Vorming. 

 

Het verslag is gelezen en goedgekeurd. 

 

2. Overlopen van werkgroepen 

   

    - Solidariteitsactie – Ontbijtfilm  

Louise is enkele maanden terug naar Oeganda geweest en heeft daar een lokaal 

schooltje bezocht. Ze heeft destijds al geld ingezameld voor sanitair voor de 

schoolkinderen. De school maakt zijn eigen krijtborden met sap uit batterijen, 

wat uiteraard erg schadelijk is. Zij stelt voor om geld in te zamelen voor 

schoolinfrastructuur voor dat schooltje. Er is een project op poten gezet waarbij 

er vijf jaar lang Belgen op bezoek gaan naar de streek om aan 

ontwikkelingssamenwerking te doen. De winst van de ontbijtfilm kan dan 

eventueel aan de organisatie die dat initiatief op poten heeft gezet gedoneerd 

worden. 

 



 

Het contact met dat project is goed en betrouwbaar. 

We kunnen hun gerust vragen om beeldmateriaal te 

voorzien. De organisatie daar te plaatse heet 

Humasol.  

 

De jeugdraad vind het een goed voorstel! Louise kan dan een woordje uitleg 

voorzien voor het publiek. Het zou leuk zijn om iets interactiefs te voorzien om 

het publiek wat te betrekken bij het goede doel. Louise wilt eens nadenken over 

een leuke presentatie om het publiek mee te informeren. 

 

    - Kerstmarkt 

De eerste vergadering is achter de rug. Het principe is hetzelfde als vorig jaar, 

een centrale toog die door de verenigingen wordt uitgebaat op vrijdag, zaterdag 

en zondag. Er zijn standen van verenigingen en handelaars om de markt verder 

te vullen. De kerstmarkt gaat door op 15, 16 en 17 december. 

 

Er wordt nog gezocht naar een vereniging die zondag de toog wilt uitbaten. Ook 

de jeugdraad heeft de vraag gekregen om op zondag de toog uit te baten. JH 

Phobos is eventueel geïnteresseerd om zondag de centrale toog uit te baten. Ben 

brengt Lientje op de hoogte en vraagt haar om meer info door te spelen naar het 

jeugdhuis. Ze zijn alvast uitgenodigd op de volgende bijeenkomst op 12/10. 

 

Er moet voor de uitbating niets speciaals voorzien worden. Er is een centrale 

drankstock dus er moet geen aparte drank besteld worden.  

 

Volgende week donderdag 12/10 is de volgende vergadering over de kerstmarkt, 

geïnteresseerden zijn welkom! 

 

Nick laat nog weten dat alle hulp welkom is voor de opbouw, inkleding, en 

dergelijke. Enkele jeugdraadleden geven aan dat ze eventueel wel een handje 

willen toesteken. 

 

    - Halloweenactiviteit 

Laatste stand van zaken: De locatie is veranderd naar het POM-gebouw omdat 

dat gebouw zich beter leent en er meer mogelijkheden zijn. Het idee zou zijn om 



 

een aantal workshops aan te bieden zoals 

pompoenen snijden, knutselen, ed. Er zal ook een 

drankstand van de jins zijn en de aspi’s zouden ook 

suikerspinnen willen verkopen. De workshops zelf 

worden door de leiding van scouts en chiro gegeven. Er wordt vooral aan de 

jeugdraad gevraagd om te helpen met de inkleding en eventueel wat workshops 

te begeleiden.  

 

Daarnaast wilt de Chiro ook een spookhuis inrichten, aanvullend op het aanbod 

van de jeugdraad.  

 

De grootste bedenking is dat een budget van €500 erg weinig is om een dergelijk 

evenement mee te organiseren. Workshops boeken op zich is al erg kostelijk. 

Ben geeft aan dat het niet mogelijk is om een vrijwilligersvergoeding te voorzien 

voor de workshopgevers, dat kan enkel bij gemeentelijke activiteiten. 

 

 

De bedenking wordt gemaakt dat een fakkeltocht een makkelijk alternatief is om 

te organiseren. Dat kan dan ook gemakkelijk gekoppeld worden aan het 

spookhuis van de Chiro. Startplaats kan dan aan de Joengele, waar een 

drankstand voorzien wordt. 

 

Er kunnen dan twee wandelroutes gemaakt worden, een voor kleinere kinderen 

en een voor oudere kinderen. 

 

Wandeling voor ouders en hun kinderen, afspraak aan de Joengele met een 

start-uur voor beide wandelingen. Na de wandeling komen ze terug aan bij de 

Joengele en kunnen ze iets drinken terwijl de kinderen ondertussen naar het 

spookhuis van de Chiro kunnen. 

 

To do: 

- Promo maken met start-uur voor beide wandelingen 

- Affiche maken 

- Twee wandelingen maken (grote tour voor oudere kinderen, kleine tour 

voor kleinere kinderen) 



 

- Materiaal aankopen: fakkels en verkleedkledij  

- Drank bestellen 

- Stuntsubsidie indienen 

 

Rani, Rhania, Lise, Nick, Charlotte en Karlien willen zich inzetten om de 

wandeling te organiseren. De werkgroep geeft een seintje waar en wanneer ze 

gaan vergaderen. Eerste samenkomst zaterdag voor het jeugdraad etentje! 

Werknaam: Hoeilaart Griezelt! 

 

Een optie is ook om, naar analogie met Sylvia haar voorstel, enkele wijken te 

betrekken bij de wandeling en een trick-or-treat te organiseren. 

 

3. Nieuws van het DB  

- Oproep 11.11.11 – afterwork. Rhania laat weten aan de organisatie dat 

de jeugdraad een shift voor zijn rekening wilt nemen. Zij laat nog weten 

om hoe laat! 

- Bedankingsetentje 7/10 – wie komt? Iedereen behalve Laura, Rani en 

Sander. Afspraak aan het Nerocafé om 18u30 om de bus te nemen naar 

Leuven. Lise vraagt aan haar papa of hij met de bus wilt rijden in ruil voor 

een bak Vedett. Rhania reserveert bij Notre Dame om 20u. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Geen nieuws! 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- Halan Cauter 

Op 15/10 vind de buurtvergadering op het halan cauter-terrein plaats, van 

15u tot 17u. Bedoeling is om info te verschaffen aan de buurt en te 

simuleren hoe een kamp er zou gaan uitzien op het terrein. 

 -> enkele tenten zetten (2 van de scouts en 2 van de chiro) 

 -> scouts zal met enkele takken aanwezig zijn  

-> Joris doet een oproep om eens een kijkje te komen nemen als 

jeugdraad 

 

 



 

- vergadering masterplan 13/09 

Op 13 september vond de laatste bijeenkomst 

plaats met de ontwerper en aannemer voor het 

masterplan. Met deze laatste vergadering wordt 

het participatief traject afgesloten.  

Er zijn nog een aantal wijzigingen en opmerkingen meegegeven voor wat de 

jeugd betreft. De ontwerper bekijkt deze en zal nog terugkoppelen. Eens het 

ontwerp definitief is zal Ben een presentatie geven aan de jeugdraad om het 

masterplan voor te stellen. 

 

- Gebruikersovereenkomst 

Ben spreekt op 10 oktober af met de hoofdleiding van de scouts en chiro 

voor het overlopen en ondertekenen van de gebruikersovereenkomsten. 

 

- Wakkere Burger  

Er komt een enquête van de wakkere burger over de samenwerking  

tussen gemeentebestuur en adviesraden. Later meer nieuws. 

 

6. Varia  

 Sylvia laat weten dat haar vraag van vorige maand ivm het voorzien van 

animatie tijdens de wafelenbak op 5/11 niet meer van toepassing is. Ze 

informeert of de scouts en chiro eventueel geïnteresseerd zijn om met een 

delegatie wafels te komen bakken. Ben stuurt mailtje naar Sylvia met de 

vraag om rechtstreeks contact op te nemen en wat meer info te geven. 

 

 emailadres Pauline: paulinederom@gmail.com 

 

 Rhania zal Diederik vervangen als lid van de RvB GC Felix Sohie 

 

 Nick stelt voor om het jeugdfonds voor dit jaar te spenderen om de 

speelkoffers en fuifkoffers aan te vullen. Op te nemen voor de volgende 

vergadering. 
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Het Dagelijks Bestuur, 

Rani Hazaert 

Lien Joly 

Rhania Nakhili 

 


