
 

 

Jeugdraad 5 december 2018 
 

 

Aanwezig:  Nick, Lise, Marine, Rani, Laura, Charlotte, Sylvia, Robin, Janne, Pauline, 

Jason, Louise, Isaac, Joris en Ben 

Verontschuldigd: Karlien, Anne 

Afwezig: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

- Kerstmarkt 

Standhouders vergadering is geweest, verkoop van producten is verdeeld. Al bij al is 

de vergadering vlot verlopen.  

 

Er wordt ook een actie voor de Warmste Week georganiseerd, de opbrengst daarvan 

gaat naar Pleegzorg Vlaanderen. Bij de handelaars zijn huisjes geplaatst waar 

mensen een vrije bijdrage in kunnen steken. Voor elke euro die wordt ingezameld zal 

een kaarsje worden gebrand tijdens de kerstmarkt. De jeugdraad wil de actie graag 

steunen en zal ze delen met jeugdraadpagina want sharen is caren! 

 

- Solidariteitsactie – Ontbijtfilm (Laura, Anne, Pauline, Louise en Rani) 

o Event en poll maken op Facebook 

Laura maakt deze! Ze gebruikt de affiche van vorig jaar als aankondiging (bovenkant 

van de affiche) 

o Affiche  

Louise kan een affiche maken en doet dat ook! Moet pas klaar zijn als de film 

gekozen is, na de kerstvakantie dus. 

o Ticketverkoop 

De tickets zullen vanaf dit jaar te koop zijn aan de balie van het GC Felix Sohie. 

Mensen moeten dus niet meer reserveren via mail en pas betalen de ochtend zelf. 

Op die manier vermijden we dat mensen niet komen opdagen. 



 

o Goed doel kiezen 

Louise heeft een voorstel: Tada. Zij werken met 

jongeren en kinderen uit Molenbeek en organiseren 

zaterdagklassen om hen te leren kennismaken met 

verschillende beroepen en hen zo warm te maken voor de arbeidsmarkt. 

 

Een van de medewerkers is een ex-klasgenoot van Louise, zij kunnen eventueel dan 

wat info bezorgen en misschien een woordje uitleg geven op de ontbijtfilm. 

 

Rani heeft zelf ook al zo’n klas gegeven bij Tada. De jeugdraad gaat akkoord. 

o Films selecteren  

Coco, Ferdinand, Incredibles 2, Small Foot 

o Sponsoring 

 Delhaize 

 GROS/wereldwinkel voor sponsoring 

 Vandervaeren? 

 De werkgroep verdeelt onderling wie welke sponsor 

aanspreekt. 

o Tweede film in de namiddag 

Charlotte laat weten dat ze dit jaar enorm veel kinderen hebben en stelt voor om 

een extra film in de namiddag te organiseren voor de jeugdverenigingen. 

 We organiseren een tweede film om 14u30 voor scouts en 

chiro. Zij kunnen dan voor €4 p.p. deelnemen en er een 

groepsactiviteit van maken. We voorzien een snack voor de 

kinderen, maar geen ontbijt meer. 

 

- Nieuwe activiteiten  

o Dag vd Jeugdbeweging: JA! Tegen het einde van het jaar 

brainstormen we over mogelijke acties 

o Meifeesten: we polsen eens bij Doendervolk of er interesse is om een 

extra activiteit te organiseren op zaterdagavond. Afhankelijk van hun 

antwoord bekijken we dit verder. 

o Isaac haalt aan dat het niet altijd een fuif moet zijn ook niet, maar 

dat een activiteit overdag of ’s avonds leuk kan zijn, zoals een stand-

up comedian. 



 

o Idee: Volgend jaar: dagje vorming 

met de verschillende jeugdraden 

 De jeugdraad ziet dat zitten 

om volgend jaar te doen 

• Kan misschien gekoppeld worden met een bedanking 

vrijwilligers? 

 Nick haalt aan dat er veel vraag naar vorming is bij 

jeugdverenigingen. Vooral basisdingen zoals EHBO zijn zaken 

waar veel vraag naar is. 

 

3. Nieuws van het DB  

- afspreken bedankingsetentje: 15 december! 19u30 @ WOK Dynasty! 

o afspraak aan de Joengele om 19u10 

o Ben heeft auto voor 7, wie kan nog rijden? 

o 1e tournee betaalt de jeugdraad, je eten betaal je zelf!  

o Cadeautjes voor Lien en Diederik? Ideetjes? 

 Rhania nog uitnodigen! 

 

4. Nieuws van de schepen 

Geen nieuws, behalve dat dit Joris zijn laatste jeugdraad zal zijn. Hij wil van de 

gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor zijn inzet en de 

samenwerking van de afgelopen 6 jaar! 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- facturen jeugdwerk + gebruikersvergoeding 

Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent ook dat de facturen voor scouts en 

chiro zullen volgen. Vandaag was ook de deadline voor het indienen van de 

betalingsbewijzen voor de gebruikersvergoeding. Zowel Scouts als Chiro hebben die 

op tijd ingediend, Ben geeft ze door aan de financiële dienst en laat de facturen 

opmaken. 

 

- mailtje Interrand afval aan de Joengele 

Een tijdje terug stuurde Interrand een mailtje naar de chiro, scouts, voorzitter RvB 

en dienst vrije tijd om hun beklag te doen over de manier waarop de afvalcontainer 

gebruikt werd. Een grote berg afval in en naast de container van allerlei afval door 



 

elkaar. Ze hebben de verenigingen er op gewezen 

dat dit niet de bedoeling kan zijn en gevraagd om, 

bij grote opkuis of wanneer er eens uitzonderlijk 

veel afval is, een seintje te geven zodanig dat zij 

ook op de hoogte zijn en het afval sneller kunnen komen ophalen. 

 

Ben wijst er ook nog eens op dat de verenigingen gratis naar het recyclagepark 

kunnen als ze de verenigingenkaart gebruiken. Hij vraagt dan ook om hier in de 

toekomst wat respectvoller mee om te gaan en meer aandacht voor te hebben. 

 

- blokken in Het GC Felix Sohie 

Vanaf 3 januari kan er opnieuw geblokt worden in het GC Felix Sohie. Studenten zijn 

welkom welkom tijdens de openingsuren van het onthaal: 

- Maandag: 08u15 tot 16u00 

- Dinsdag: 08u15 tot 12u00 

- Woensdag: 08u15 tot 17u00 

- Donderdag: 13u00 tot 19u00 

- Vrijdag: 08u15 tot 16u00 

De jeugdraad vraagt of er is bekeken kan worden of het studeerlokaal niet langer 

open kan blijven. 16u is een erg onpraktisch uur voor studenten om te moeten 

stoppen, wat veel mensen tegen houdt om het studeerlokaal te gebruiken. Als het 

lokaal open blijft en de buitendeur op tijdslot staat kan dat misschien wel? 

Ben vraagt het na bij de baliemedewerker van het GC en koppelt terug naar de 

jeugdraad. 

 

- Eindejaarsvervoer 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de jeugddiensten van de Druivenstreek ook dit 

jaar weer gratis eindejaarsvervoer dmv belbussen. Jammer genoeg heeft de 

busmaatschappij waarmee we al jaren samenwerken deze week laten weten dat ze 

geen bussen meer kunnen aanbieden wegens een gebrek aan chauffeurs. De 

jeugdconsulenten zijn nu druk in de weer met het zoeken naar een nieuwe partner, 

voorlopig nog zonder succes. De kans bestaat dus dat er dit jaar geen 

eindejaarsvervoer zal zijn. 

 

 



 

- nieuw reglement infrastructuur 

Aangezien er vanaf de zomer van volgend jaar een 

nieuw vrijetijdscentrum zal zijn moet het 

gemeentelijk reglement voor de infrastructuur 

herbekeken worden. De coördinatoren van jeugd, sport en cultuur willen hiervoor 

graag een werkgroep opstarten met vertegenwoordigers van de verschillende raden.  

 

Dit onderwerp zal voornamelijk op de raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur 

besproken worden en in mindere mate op de jeugdraad. Eens er een voorstel van 

regelement is zal er natuurlijk wel een adviesvraag van de jeugdraad volgen. 

 

Ben laat weten dat als er jeugdraders zijn die toch interesse hebben om daar mee 

over na te denken, ze altijd een seintje mogen geven. Bedoeling is om het beheer 

van het nieuwe gebouw te bespreken, maar ook tarieven, voorrangsregels, 

huishoudelijk regelement, sleutelbeheer, enz.. zullen aan bod komen. 

 

- Groot dictee nu vrijdag 

De Bib van Hoeilaart organiseert deze vrijdag een heruitgevonden versie van het 

Groot Dictee. Er zijn al wat ingeschrijvingen, maar voorlopig weinig jeugdige 

deelnemers. Vandaar een warme oproep om alsnog in te schrijven deze vrijdag en 

de uitdaging aan te gaan! 

 

- Sinterklaas! 

Naar jaarlijkse gewoonte brengt de Sint ook dit jaar een cadeautje mee voor de 

jeugdverenigingen; een cadeaubon van Materiaalmagazijn voor €200! 

 

6. Varia  

Speelpleinlokalen in de Joengele 

Zowel de Scouts als Chiro geven aan dat ze met een plaats tekort zitten. De Scouts 

heeft intussen een stop moeten zetten op nieuwe inschrijvingen en zal in januari een 

extra groep maken om het grote ledenaantal onder controle te krijgen. Beide 

verenigingen vragen zich dan ook af wat er zal gebeuren met de speelpleinlokalen in 

de Joengele. Ben laat weten dat er nog geen formele beslissing is genomen over de 

toekomstige bestemming van de lokalen en dat als de verenigingen vragende partij 

zijn om die lokalen toe te voegen aan hun eigen lokalen ze dat best kenbaar maken 



 

aan het college. De hoge ledenaantallen en het 

huidige plaats tekort zijn argumenten die ze 

daarvoor zeker kunnen en moeten aanhalen. 

 

Ben stelt voor om een collegenota aan te maken waarin gevraagd wordt om tijdelijk 

gebruik te mogen maken van de lokalen buiten de vakantieperiodes. Er kan dan ook 

gevraagd worden aan het bestuur om zo snel mogelijk een beslissing te maken wat 

de bestemming van die lokalen betreft. Zowel de jeugdraad als raad van beheer 

hebben al te kennen gegeven voorstander te zijn om de lokalen aan de 

jeugdverenigingen te geven, zij kunnen die wens dan kenbaar maken in een advies. 

 

Het DB stelt voor om nu al een advies op te stellen, waarin de vraag van scouts en 

chiro bekrachtigd wordt om tijdelijk al gebruik te kunnen maken van de lokalen. 

Ben haalt aan dat als de lokalen tijdelijk gebruikt zouden worden ze wel eerst 

leeggemaakt moeten worden, nu staat er nog veel materiaal in van de 

vakantiewerking. Zowel scouts als chiro zijn bereid om te helpen met het verhuizen 

van dat materiaal. 

  

 

Rani heeft een goed idee voor op JR-weekend, ze stuurt haar ideetje door naar de 

werkgroep! 

 

Kerstboomverbranding zal dit jaar niet meer georganiseerd worden, maar er komt 

wel een nieuw evenement van de scouts: Wintervuur. Ben laat weten dat als ze deze 

week nog alle info aan de dienst communicatie bezorgen het evenement in de Hier 

Hoeilaart kan gezet worden. Charlotte stuurt hun deze week nog de nodige info door. 

 


