
 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig: Diederik, Maarten, Nick, Lise, Lien, Rani, Rhania, Laura, Joris en 

Ben. 

Verontschuldigd: Jason, Lucie, Robin, Isaac, Sylvia en Marine. 

Afwezig: Karel en Ruben. 

 

Verslag Jeugdraad 05/04/2017  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd!  
 

Volgende keer graag het verslag nog eens doorsturen bij de agenda volgende 
vergadering. 
 

2. Overlopen van werkgroepen  

- Opvolging financiën Ontbijtfilm 

In totaal werd er 530 euro winst gemaakt, afgerond naar 550 euro. Er is ongeveer 

330 euro naar de studenten gegaan om medisch materiaal aan te kopen. Dat betekent 

dat er nog 220 euro overblijft. 

 

Vorige jeugdraad werd beslist om de overschot van de winst aan een tweede goed 

doel te schenken. De vraag is echter gekomen van de studenten of ze de overschot 

van de winst kunnen krijgen om ter plaatse te spenderen. Op zich is de raad 

voorstander om de resterende winst aan de studenten te geven, op voorwaarde dat ze 

het aan een nuttige aankoop besteden. Ben haalt aan dat we ze kunnen vragen om 

speelgoed of schoolmateriaal te kopen of iets dergelijks, gezien de link met jeugd. 

Rani laat aan de studenten weten dat ze een voorstel mogen doen. 

 

Er waren over het algemeen extra kosten waardoor de inkomst minder is dan 

verwacht. Ook het feit dat de GROS de winst niet verdubbeld heeft dit jaar draagt hier 

aan bij. Ten slotte was de opkomst minder dan het aantal reserveringen, onder 

andere het aantal aanwezigen tov reservaties via het OCMW viel wat tegen. Naar 

volgend jaar toe moet er gekeken worden of we het systeem via OCMW beter kunnen 



 

stroomlijnen. We kunnen echter wel concluderen dat 

de ontbijtfilm ook dit jaar een groot succes was! Een 

mooi bedrag voor het goede doel en erg veel 

tevreden deelnemers. 

 

Rani heeft intussen de winnaars getrokken uit haar presentatie, ze moet ze echter wel 

de prijzen gaan overhandigen. Best te combineren met een fotomoment zodat we een 

persartikeltje de wereld kunnen insturen. 

 

- Meifeesten 

Morgen is het vergadering met de adviesraden, om alle praktische afspraken te 

maken wat betreft de praktische organisatie. 

 

Diederik heeft een tijdje geleden een mailtje gestuurd naar de werkgroep ivm het 

huren van springkastelen. Hij heeft een offerte gevraagd aan Palieter voor de huur 

van springkastelen voor het weekend. Het eerste voorstel is een bungee-run, wat niet 

meteen een goed idee lijkt gezien daar maar een beperkt aantal kinderen op kan en 

er best toezicht is bij zo’n springkasteel. 

De raad is akkoord om bij te dragen in het voorstel van Palieter, met een maximaal 

budget van €250. We overlopen snel de website en kiezen het rollercoaster 

springkasteel (op voorwaarde dat er €50 van de prijs gaat), anders de clown-glijbaan. 

 

Diederik haalt aan dat er bij de organisatie erg veel kosten zijn aan het weekend, wat 

maakt dat de winst van de jeugdraad voor de zondag bijna even groot was als die van 

de organisatie voor het hele weekend. Aangezien de inzet van de jeugdraad minder is 

dan die van de organisatie is het voorstel om de winstverdeling te veranderen naar 

een 60-40 verdeling. De jeugdraad blijft een erg belangrijke partner in de organisatie 

van de Meifeesten, die ze zeker willen behouden.  

De winst gaat naar de verenigingen, zij kunnen zich akkoord vinden in het voorstel, 

dus ook de jeugdraad gaat akkoord. Het kan wel niet de bedoeling zijn dat er volgend 

jaar naar 30-70 wordt gevraagd.. 

 

De opruim zou dit jaar vlotter moeten verlopen aangezien de technische dienst dit 

jaar ingezet zal kunnen worden.  

 



 

De jeugdraad voorziet opnieuw een gratis maaltijd 

voor de opkuisers. Enkel opkuisers eten mee! De 

verenigingen voorzien een 5-tal personen voor de 

tapshift en 3 voor de opkuis. Jeugdraders doen de 

kassashift. 

- Meivuur  

Ticketverkoop is gestart! 

 

Elke jeugdraad doet een shift van een tweetal uur aan ofwel de kassa ofwel de toog. 

De verenigingen voorzien 8 personen voor hun shift, zij sturen de voornaam, 

achternaam en geboortedatum door naar Rhania voor de verzekering. De verkenners 

komen opruimen de dag erna, zij worden met 10 personen verwacht. 

 

De kinderact gaat uiteindelijk niet door, er wordt ook getwijfeld of er nog een 

kindernamiddag wordt georganiseerd. wordt vervolgd. 

 

- Dagje vorming 

 13 mei!!! Van 13u tot 16u: EHBO cursus in de brandweerkazerne in Overijse. Om 20u 

start de workshop nachtspel aan de Joengele, tot 22u. Ben, Rhania en Diederik 

voorzien het eten. 

 

Rani vraagt een update aan de verenigingen hoeveel kandidaten ze hebben om deel te 

nemen. Jeugdraders kunnen ook meedoen als er voldoende plaats overblijft. 

 

3. Nieuws van het DB  

Nu vrijdag 7 april is het jeugdraadetentje. Het DB stelt voor om met de bus te gaan, 

de nachtbus terug rijdt tot 3u. Afspraak om 18u aan het Nerocafé. Apero start om 

18u30. Het is in een zaaltje tegenover JH De Schup, dus daarna kunnen we te voet 

naar de dj-contest van het Meivuur in de Schup. 

 

Er gaat een 10-tal man mee van JR Hoeilaart. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Geen nieuws is goed nieuws! 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 



 

- Plan + plakkaat Halan Cauter: Ben stelt het plan 

voor van Blanco Architecten voor de inrichting van het 

terrein en de sanitaire blok. De raad is erg positief 

over het voorgestelde ontwerp en blij dat de 

gemaakte opmerkingen met betrekking tot het 

ontwerp zo goed als volledig gevolgd werden. 

 

Ook het plakkaat dat geplaatst zal worden aan het terrein is intussen af en zal 

binnenkort geplaatst worden. Daarnaast kregen de buurtbewoners ook een brief in de 

bus om hen op de hoogte te brengen van de plaatsing. In de brief wordt ook sprake 

gemaakt van een infovergadering voor de buurt, al is er hiervoor nog geen datum 

bepaald. 

 

- Speeltuin het Leen: De bevraging van de buurt leverde een 20-tal reacties op, 

goed voor net geen 30 kinderen. Ben heeft het terrein ook in kaart gebracht en zal 

binnenkort beginnen met speeltuigleveranciers aan te schrijven. Het valt op dat de 

buurt graag terug wil gaan naar de meer traditionele speeltoestellen. 

 

- Masterplan Sport & Jeugd: Vrijdag 7 april komt de jury opnieuw samen om de 

aangepaste voorstellen van de kandidaat-ontwikkelaars te behandelen voor het 

masterplan. Naast de aangepaste voorstellen worden ook de voorstellen voor de POM-

site behandeld. 

 

- controle lokalen: goede punten voor de drie verenigingen! Er staan opnieuw volel 

vuilnisbakken aan het houtkot in de Joengele. Ben maant de scouts en chiro aan om 

deze op te ruimen. 

 

- babysit project: Op vraag van schepen Eva zal er gekeken worden om op relatief 

korte termijn, in mei en juni, enkele avonden te organiseren waarbij mensen kunnen 

genieten van een gratis babysit, georganiseerd door de gemeente. Het idee is dat er 

een lokaal voor opvang wordt ingericht in het GC Felix Sohie en dat mensen die op 

restaurant gaan in Hoeilaart hun kinderen er gratis kunnen afzetten.  

Ben onderzoekt de piste om jins en/of aspi’s in te zetten voor dit project. Op die 

manier kunnen zij hun groepskas wat aanvullen en doen ze ervaring op met kinderen.  

 

6. Varia  

16 april: paaseierenraap van de Chiro, gaat door om 10u30 in het park 



 

 Ben haalt aan dat de activiteit best in de 

uitdatabank wordt gezet: gratis reclame via 

hier hoeilaart, hoeilaart-app en nieuwsbrief 

 Ben haalt ook aan dat het een goed idee is om 

hiervoor een stuntsubsidie aan te vragen, hij 

stuurt de nodige info door naar Lise. 


