
 

 
Jeugdraad 5 juni 2019 

 

 

Aanwezig:  Rani, Louise, Laura, Lise, Pieter ,Marine, Robin, Janne, Pauline, 

Jason, Isaac, Nick en Ben 

Verontschuldigd: Karlien, Charlotte, Sylvia, Sean en Anne. 

Afwezig: / 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

- Evaluatie Meifeesten 

Mailtje van Doendervolk: 
 
Dag Jeugdraad, mede dankzij jullie zijn de Meifeesten dit jaar opnieuw een echt succes te 
noemen. Zonder jullie inzet aan de tap, maar vooral tijdens de opruim op zondagavond 
zouden we dit met Doendervolk niet kunnen realiseren. Het opruimen van de laatste 
infrastructuur op maandag verliep nog vlotter dan vorig jaar en dat is enkel en alleen 
dankzij jullie hulp! 
  
Als ik toch nog even kritisch mag zijn: tijdens de tapshiften zouden we toch nog wat 
“professioneler” mogen zijn. De mensen achter de toog zijn eigenlijk hét gezicht van de 
organisatie tijdens het weekend. Probeer ook tijdens de minder drukke momenten wat op 
de klanten te letten, want zij blijven ook niet graag te lang wachten. Wat vooral niet kan, 
is dat mensen na hun shift nog achter de toog komen (laat staan over de toog kruipen) 
om bier te komen halen. Dit is meerdere keren gebeurd en dat zouden we toch moeten 
vermijden. Ook na de shiften verdwijnen met twee pinten in de ene hand en een Viridis 
Vallis in de andere hand (echt gebeurd) is ook niet nodig. Het lijkt mij niet nodig om 
namen te noemen, maar het valt toch op dat het ieder jaar dezelfden zijn die denken dat 
het gewoon om gratis drank gaat. Hopelijk kunnen jullie daar volgende keer wat mee een 
oogje in het zeil houden? :-) 
  
Tot slot: nog eens een extra grote bedanking aan de afwassers en afdrogers tijdens de 
shift. Jullie hebben mee gewerkt aan hét pilootproject voor het Druivenfestival: als jullie 
daar opmerkingen of feedback over hebben, dan hoor ik die graag. Ik plan namelijk een 
telefoontje naar Interrand in om het systeem te evalueren. Het is met spijt in het hart 
dat ik moet zeggen dat alle bakken die we na de Meifeesten hebben afgewassen en 
gedroogd zijn afgekeurd en we ze alsnog moeten laten reinigen. Wordt vervolgd! 
  
In ieder geval: dikke dikke merci en graag volgend jaar opnieuw zo’n goede 
samenwerking! 
 
Het aandeel in de winst van de JR van op zondag is dit jaar +/- €1.000. Dit ligt nog niet 
100% vast, want we moeten nog een factuur van de Wereldwinkel ontvangen. Die is 
echter verwaarloosbaar in vergelijking met de rest, dus naar grootorde zal er niet veel 
wijzigen 



 

 
Onze evaluatie: 
Er is nood aan een aanspreekpunt voor de jeugdraad zodat de 
opruim duidelijk gecoördineerd kan worden.  
 
Bij start opruim waren de food trucks nog aan het verkopen 
waardoor het ophalen van tafels en stoelen een heel ondankbare taak werd. Het geheel 
(en vooral de start) was heel chaotisch. 
 
Toog in de tent en de tent tout court leek wat overbodig. Het feit dat het podium het 
terrein in twee deelt is fijn voor ’s avonds, maar overdag breekt dat het terrein. 
Suggestie om een dubbele toog te voorzien op de plek van het podium? 
 
We moeten misschien overwegen om jeugdraders bij elke shift te zetten om een oogje in 
het zeil te houden. Ander idee kan zijn om alle shifters in een hoed te steken en namen 
te trekken, zo zijn de shiften niet per verenigingen maar staat iedereen door elkaar aan 
de tap.  
 

We moesten er ’s ochtends niet zijn voor opbouw, was heel leuk!  
Het opruimen is veel meer dan de afgelopen jaren, de jeugdraders zien het vooral als 
een tegemoetkoming voor het drankgebruik achter de toog en helpen dan ook graag een 
handje mee. Tijdens de opkuis zou het fijn zijn dat de opruimers iets te drinken krijgen.  
 

 

- Win je eigen Fuif 

Verslag van de werkgroep:  

Er is een inschrijvingsformulier gemaakt waar deelnemers online een voorstel kunnen 

indienen. Momenteel nog geen inzendingen, al is dat te wijten aan de blok- en 

examenperiode. Verwacht wordt dat de eerste voorstellen pas tijdens de zomer zullen 

binnenkomen. 

 

De affiche is gemaakt en gedeeld via sociale media. Er zijn ook een 20-tal affiches 

gedrukt bij de Serrist, die worden zo snel mogelijk verspreid op zichtbare plekken.  

o Felix Sohie 

o Smith & Chips (ook op zijn 

schermen) 

o Delhaize 

o Plakzuil agora 

o Joengele 

o Groot scherm op het 

kerkplein  

o Sint Martinus 

o JH de Pit 

o JC Koldam 

o Plakpaal Den Blank 

o Bij de Fille/’t 

Boske/sportecho 

o Banken 

o Sporthal  

o Tennis 

o Tom en wendy 

o Sportverenigingen/ERCH 

Janne zet de facebookbanner in de Facebookgroep, dan kan iedereen zijn profiel 

aanpassen. 

 

We moeten ook een persbericht versturen! Er is een pagina op de site van Hoeilaart met 

contact van alle pers: https://www.hoeilaart.be/perslijst -> werkgroep maakt tekstje op. 

https://www.hoeilaart.be/perslijst


 

 

Uit in Hoeilaart: mailen naar communicatie@hoeilaart.be  

Laura checkt betaalde promo instagram en facebook! 

 

To do iedereen: vollenbak reclame! 

 

- Bedanking vrijwilligers + dagje vorming (31/08) 

Knoop doorhakken: bedanking apart van dagje vorming en vorming organiseren op 

opening vrijetijdscentrum? 

 

Beslissing: dagje vorming en bedanking behouden op 31/08 en concept opening 

vrijetijdscentrum afwachten om te bekijken of en hoe we ons engageren. Een fuif ism het 

nieuwe jeugdhuis als afsluiter kan een leuk idee zijn! 

 

Ben lijst nog eens op wie er in de werkgroep zit: 

Dagje vorming: Sean, Rani, Louise, Laura en Robin 

Bedanking vrijwilligers: Charlotte, Nick, Lise en Karlien 

 

3. Nieuws van het DB  

- Etentje jeugdraden Druivenstreek: Eerste editie in Hoeilaart, met eventueel 

kleine activiteit vooraf. BBQ op 21 september 2019. Volgende jaren liggen ook 

al vast! 

 

- Wie stopt er volgend jaar? 

o Lise 

o Sylvia (maar komt de 1e jeugdraad wel op bezoek met chips en cava!) 

o Louise twijfelt 

o Marine twijfelt 

 

Matthieu Cousin heeft zich kandidaat gesteld om lid te worden van de 

jeugdraad, hij wordt uitgenodigd voor september. 

Scouts en chiro polst of er nog mensen interesse hebben om de jeugdraad te 

vervoegen! 

 

4. Nieuws van de schepen 

Statuten IGS 

mailto:communicatie@hoeilaart.be


 

IGS staat voor intergemeentelijke samenwerking en is een 

initiatief dat vooral vanuit cultuur komt maar voor alle 

vrijetijdsectoren is. Een samenwerking met Overijse, 

Huldenberg, Tervuren en Bertem.  

Er werd gezamenlijk een aanvraag voor subsidie ingediend bij de overheid. 

Een van de belangrijkste initiatieven dat uit dit project moet komen is een UIT-pas, die 

geldig is voor alle vrijetijdsactiviteiten uit de regio en die opgeladen kan worden met 

geld. Op die manier zouden maatschappelijk kwetsbare gezinnen bijvoorbeeld een groter 

geldbedrag kunnen krijgen zonder het stigma te hebben dat ze extra geholpen worden. 

 

Kampbezoek chiro en scouts: data 

Pieter heeft een volle agenda waardoor hij er niet kan zijn met het kampvuur van de 

chiro en enkel de eerste of tweede dag kan langskomen. Ook bij scouts zou hij graag 

gedurende het kamp langskomen als dat kan. Navragen bij hoofdleiding of dat kan, beide 

verenigingen koppelen terug aan Pieter. 

Kampvuur Scouts klein: 6 juli 

Kampvuur Scouts groot (Slovenië): 21 juli 

Kampvuur Chiro: 29 juli 

 

25 juni: infoavond schoolomgeving (participatief traject) 

Er worden verschillende voorstellen gedaan en de mensen en scholen krijgen de kans om 

te reageren. Dan is het de bedoeling om samen tot een eengemaakt voorstel te komen 

waarbij alle partijen inspraak hebben gehad. 

 

12 juni: vergadering met alle deelnemende verenigingen Druivenfestival  

Bedoeling is om op deze vergadering ook uit te klaren hoe het hele systeem rond 

herbruikbare bekers zal werken. Er is een nieuwe leverancier gevonden waarbij het 

systeem interessanter en voordeliger is dan het originele voorstel. AB Inbev komt ook 

nog naar buiten met een voorstel, dus voorlopig is het daar even op wachten. 

 

Er is sprake gemaakt van een gezamenlijke jeton voor alle drankstanden en het systeem 

van waarborg te gebruiken zoals op de meifeesten. Er zou dan gewerkt worden met een 

centrale (automatische) kassa waarbij geen risico is op verlies of gesjoemel.  

 

Enkele mensen stellen het principe van een gezamenlijke jeton in vraag. Er wordt 

aangehaald dat de verenigingen daar geld aan zullen verliezen. Geïnteresseerde 

jeugdraders zijn welkom om de discussie verder te zetten op de vergadering van 12 juni! 

 



 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- Goedkeuring subsidievoorstel voor Scouts en 

Chiro 

Zie verslag jeugdbeleid 2019 in bijlage. 
TOTAAL Chiro: 1718 (1368 zonder stunt) euro 
TOTAAL Scouts: 1844 (1444 zonder stunt)  euro 
 

De jeugdraad gaat akkoord met het voorstel van de werkgroep en verleent een positief 

advies voor de subsidieverdeling 2019 (deel 1). 

 

- Opfrissen advies RvB 

We wachten het voorstel tot huurcontract af van de verenigingen en pikken dit daarna 

opnieuw op! Het advies is in principe nog steeds goed en kan dus gepubliceerd worden 

zodra ook het huurcontract goed bevonden is. 

 

- Stavaza opstart nieuw jeugdhuis 

Ben is op werfbezoek geweest met een van de geïnteresseerde jongeren en heeft samen 

met hem een besloten facebookgroep gestart. Daar zijn intussen een 16-tal mensen lid 

van geworden die willen meewerken aan een nieuw jeugdhuis. 

Tijdens de examens ligt alles even stil, maar in de zomer wordt er werk gemaakt van een 

eerste opstartvergadering, samen met Elmo, de lokale ondersteuner van Formaat (koepel 

van jeugdhuizen). Op de iets langere termijn wordt dan werk gemaakt van een 

kerngroep die een begeleidingstraject zullen krijgen om een jeugdhuisbestuur te worden. 

 

- Werkgroep infra 

Na jullie doodle werk voor de werkgroep ‘overleg nieuw huishoudelijk reglement’ zijn we 
tot 2 voorsteldata gekomen. 
 

1) Woensdag 19 juni 20 uur in GC Felix Sohie – ‘t Roth 
 
Zij die op voorhand eens de nieuwe vrijetijdssite willen bezoeken, relevant voor enkele 
punten tijdens het overleg, verwelkomen we graag om 19.15 uur aan JC Koldam. Een 
korte rondleiding van een klein halfuurtje brengt ons zeker rond 20 uur aan de start in 
zaal ’t Roth. 
 

2) Maandag 26 augustus 20 uur in GC Felix Sohie - Molenberg 
 

- Container joengele 17-24 juni 

Van maandag 17 tot maandag 24 juni zal er een container voor gemengd afval op de 

buitenruimte van de joengele staan. Deze is bedoeld om afval van de POM en 

vakantiewerking in te deponeren. Als er nadien nog ruimte in de container is kunnen ook 

scouts en chiro daar nog afval in gooien. Ben geeft een seintje wanneer dat het geval is! 

 



 

6. Varia  

Jason heeft voorstellen voor nieuwe kleding. Is er nood aan een 
nieuw logo, eigenlijk niet echt nodig.. misschien een variant op 
het huidige -> ‘JR’ ipv ‘jeugdraad’ languit geschreven. 
 
Afrekening weekend: 
 
Moeten nog betalen: 
Pauline: €12 
Sean: €12 
Charlotte: €12 
Zie Facebookgroep voor rekeningnummer! 
 
Ben mailt enkele voorbeelden van adviezen door naar Robin. 
 


