
    

 
 

 

 

 

 

Aanwezig: Lise, Marine, Rani, Lien, Rhania, Diederik, Robin, Isaac, Jason, Nick, Lucie 

en Ben. 

Verontschuldigd: Sylvia, Maarten, Ruben, Laura en Joris. 

Afwezig: Karel 

 

Verslag Jeugdraad 05/10/2016  

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! Bedankt Diederik voor het schrijven van het verslag! 

 

2. Overlopen van werkgroepen 

- Kerstmarkt 

Nick is naar de startvergadering over de kerstmarkt gegaan. De kerstmarkt zou van 

16 tot 19 december doorgaan, vrij 18u – 2u, zat 14u – 00u en zon 12u – 19u. 

Er zal 1 grote toog zijn in een tent gecombineerd met een aantal chalets, verdeeld 

over de verenigingen en eventueel de handelaars.  

 

Scouts gaat samen met de Chiro de toog uitbaten op vrijdagavond. De toog gaat 

basisaanbod aanbieden, speciale dranken zullen beschikbaar zijn in de chalets. 

Dynamo Wijndaal zal de toog uitbaten op zaterdag. Voor zondag wordt nog een 

uitbater gezocht. 

 

Het alcoholcharter zal (uiteraard) nageleefd worden. 

 

Volgende vergadering van het kerstcomité is op 11/10/2016. 

 

 

 

 

 



- Ontbijtfilm 

Bij voorkeur week voor de kerstvakantie. Rhania checkt zo snel mogelijk met het GC 

Felix Sohie welke data nog vrij zijn en koppelt terug naar de jeugdraad. Als de 

kerstvakantie niet mogelijk is zal de film in de periode februari-maart georganiseerd 

worden. 

 

Wanneer Rani naar Afrika is geweest kreeg ze een beurs van de GROS, om het laatste 

deel van die beurs te krijgen moet ze haar werk presenteren aan de inwoners van 

Hoeilaart. De GROS heeft voorgesteld aan Rani om dit voor te stellen tijdens de 

ontbijtfilm. De inkomst van de film zou dan gebruikt kunnen worden voor de aankoop 

van medisch materiaal om mee te sturen met de studenten die naar volgend jaar naar 

Afrika trekken. De jeugdraad kan zich vinden in het voorstel van Rani! 

 

- Griezels 

De jeugdraad gaat opnieuw de toog uitbaten tijdens de Halloweenactiviteit 31e 

oktober. Superfijne activiteit, verkleden is verplicht! Schrijf op in je agenda! 

 

Rhania heeft hier morgen een vergadering over, meer info volgt dus! 

  

 

3. Brainstorm jeugdfonds/Roefel/nieuwe activiteit 

1e stap is om met Marijke samen te zitten. Diederik en Rhania willen dit project graag 

trekken en maken een afspraak met Marijke om meer info in te winnen, Ben sluit aan. 

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

 

4. Nieuws van het DB  

De subsidie dankjewel vrijwilliger wordt nooit echt gebruikt. Het DB stelt voor om 

dit nieuw leven in te blazen. BBQ, receptie, fuif in het jeugdhuis, enz.. zijn allemaal 

opties. De jeugdraad vind het een leuk idee, Lucie en Marine zien het alvast zitten om 

hier werk van te maken en eens te brainstormen (Lien helpt een beetje mee).  

 

Bedankingsetentje voor de mensen die stoppen (Jan, Kamiel, Vincent en Sander) 

gaat door op zondag 16 oktober. Iedereen present! 

Rhania stelt voor om naar de Commerce te gaan, dan zijn er geen bob’s nodig en kan 

iedereen gaan en staan wanneer ze willen. Rhania reserveert om 18u30. 

 



Gisteren was het interradenoverleg, Rhania en Rani waren aanwezig. De 

nieuwjaarsreceptie werd vroeger altijd door de raden georganiseerd, maar dat 

verwaterde steeds meer de voorbije jaren. De jeugdraad gaat helpen met de opbouw, 

afspraak om 10u om alles klaar te zetten. Opruimen en afbraak wordt door andere 

raden gedaan. De receptie is ook gewoon leuk, dus aanwezigheid is vereist. Afspraak 

dus op zondag 8 januari om 10.00 uur in GC Felix Sohie. 

 

5. Nieuws van de schepen 

Joris is op verlof, geen nieuws van de schepen. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

 

11.11.11 After Work: ook dit jaar zal de jeugdraad een handje toesteken, aan de 

toog deze keer! Pieter Muyldermans stuurt binnenkort de shiftenlijst door. 

 

Eind oktober komt er een nieuw interraden-overleg waarop de schepenen budget 

2017 zullen toelichten. Voorlopige datum staat op dinsdag 25 oktober, de exacte 

datum wordt nog doorgegeven. 

 

MP Sport & Jeugd: Ben overloopt het stappenplan voor het masterplan nog eens. 

Jeugdraad wil graag advies uitbrengen om afgevaardigde op te roepen voor de jury bij 

aanduiding ontwerper. 

 

Overlopen subsidies Scouts en Chiro – Goedgekeurd! 

 

Gebruikersovereenkomsten – Ben stuurt datumprikker door naar scouts, chiro en 

phobos om overeenkomsten te kopen. Hoofdleiding stuurt dan ook sleutelplan door! 

Ben stuurt sleutelplan van vorig jaar door. 

 

Het kampterrein Halan Kouter krijgt intussen stilaan vorm. Het is de bedoeling om 

tegen de zomer van 2017 het terrein klaar te krijgen voor gebruik. Dat betekent de 

plaatsing van een sanitaire blok en de aanleg van een veilige toegangsweg. 

 

Lorre Platton wil graag stoppen als lid van de Raad van Beheer 

Jeugdwerkinfrstructuur, zij wordt vervangen door Louise Foulon. De jeugdraad stelt 

hiervoor het nodige advies op. 

 

 



7. Varia  

Sleutel scouts kapot, Ben laat deze vervangen. De Scouts gaat eens nadenken over 

een nieuw systeem om met zijn sleutels om te gaan. 

 

Nick vraagt of een camionette kopen kan met het jeugdbudget. Neen. 

 

Marine haalt aan dat speelplein enkele plafondtegels hebben kapotgemaakt. Ben is op 

de hoogte, de verenigingen krijgen daar geen factuur voor. 

 

De jeugdraad is uitgenodigd om volgende week donderdag naar een gratis optreden 

te gaan. Tegen vrijdag geven we door wie er mee wilt! 

 

 

 

De vergadering wordt afgesloten, tot volgende maand! 

 

Het dagelijks bestuur van de jeugdraad 

 


