
 

 

Jeugdraad 5 september 2018 

 

 

Aanwezig:  Diederik, Robin, Nick, Lise, Marine, Rani, Isaac, Laura, Anne, Charlotte, 

Sylvia, Joris en Ben 

Verontschuldigd: Janne, Pauline, Jason, Karlien, Louise,  

Afwezig: / 

 

1. Verwelkoming – voorstelling werking jeugdraad 

 

We doen een rondje van de tafel zodat iedereen zich kort kan voorstellen en 

vertellen wie of wat hij/zij vertegenwoordigd in de jeugdraad (én wat zijn/haar 

favoriete ijsje is): 

 

Laura – Ex-leidster Chiro en Hele Dorper, nu kandidaat DB – lievelingsijsje: potje 

met 2 bolletjes straciatella  

Rani – al 5 jaar lid van de jeugdraad waarvan 3 als DB, ex-chiro en HHD’er: 

lievelingsijsje: horentje met cookiessmaak en framboos 

Diederik – ex-scouts, ex-phobos, zit in de rvb jwi en doendervolk – lievelingsijsje: 

fleur de sel op een horentje – neemt na 10 jaar afscheid van de jeugdraad 

Charlotte – hoofdleidster van de scouts – lievelingsijsje: horentje met cookiedough 

en spikkels 

Anne - hoofdleidster van de scouts – lievelingsijsje: horentje met framboos en oreo 

met spikkeltjes 

Robin – JH Phobos – lievelingsijsje: vanille in een potje, hij haat horentjes 

Sylvia – ouderraad Groene Dal - lievelingsijsje: alles van Marc’s ijs is prima, maar 

fleur de sel het liefste 

Isaac – ex-scouts, voorzitter van de Phobos - lievelingsijsje: vanille op een horentje 

Nick – ex-scouts en HHD’er - lievelingsijsje: dikke vettige dame blanche met zoveel 

mogelijk bollen maar zonder slagroom 

Lise – ex-chiro - lievelingsijsje: elke keer iets anders, maar meestal fruitige smaken 

Sean – Chiro - lievelingsijsje: coupe de fruit 

Ben – jeugdconsulent – lievelingsijsje: potje met citroen en chocolade 



 

Joris – schepen van jeugd al 6 jaar intussen – 

lievelingsijsje: yoghurtijs 

 

Ben legt kort de functie van de jeugdraad uit; de 

jeugdraad is een officiële adviesraad van de gemeente. Dat houdt in dat de 

jeugdraad het gemeentebestuur adviseert op alles wat de Hoeilaartse jeugd 

aanbelangt. Dat kan door spontane adviezen te geven op zaken die opgepikt worden 

door de raad en leven in het dorp of op vraag van het gemeentebestuur. 

Naast zijn adviserende rol organiseert de jeugdraad ook een aantal activiteiten, 

zowel voor de vrijwilligers uit het jeugdwerk (Bedanking vrijwilliger, Dagje Vorming) 

als voor het bredere Hoeilaartse publiek (Ontbijtfilm). Daarnaast vertegenwoordigd 

de raad de Hoeilaartse jeugd op verschillende overleggen en vergaderingen. 

 

Ben, de jeugdconsulent is secretaris van de jeugdraad en maakt verslag van alle 

vergaderingen. Samen met Joris, schepen van Jeugd, vervult hij een adviserende rol 

in de jeugdraad. Zij hebben dus geen stemrecht in de raad, maar staan de leden wel 

bij met advies en informatie. 

 

2. Voorstel nieuw DB + stemming 

 

Laura en Rani worden unaniem verkozen als DB voor het volgende werkjaar. 

 

3. Overlopen en verdelen van werkgroepen 

 

We overlopen kort alle werkgroepen en vergaderingen waar de jeugdraad aan 

deelneemt. Er wordt verwacht dat elk lid van de raad zich minstens voor een 

werkgroep engageert. 

   

  - Kerstmarkt 

Is een vergadering over de organisatie van de kerstmarkt en alles wat daarbij komt 

kijken. De jeugdraad vaardigt iemand af om de vergaderingen bij te wonen. 

Charlotte, Anne en Sean nemen al deel namens de scouts chiro en zullen de 

jeugdraad vertegenwoordigen op de vergadering. Zij brengen relevante info en 

vragen terug naar de raad. 



 

 

    - Meifeesten 

Vergadering die opgevolgd dient te worden door de 
jeugdraad om praktische afspraken op te volgen.  
Marine wordt opnieuw gevraagd om de 

vergaderingen van de Meifeesten mee op te volgen, ook Robin is hiervoor kandidaat. 
Naast het bijwonen van de vergaderingen staan ze ook in voor het huren van een 

kinder-attractie op zondag. 
 

    - Dagje Vorming  

Dagje Vorming wordt jaarlijks georganiseerd door de jeugdraad met als doel om de 

mensen actief in het jeugdwerk vorming op maat aan te bieden. Voorbije vormingen 

gingen over EHBO, gehoorschade, tapcursus, nachtspelen organiseren, enz.. 

De werkgroep bevraagt de achterban en gaat op zoek naar relevante en interessante 

onderwerpen om vorming rond te organiseren en staat in voor de praktische 

organisatie op de dag zelf. Sean, Rani en Robin willen in de werkgroep stappen. 

 

    - Jeugdraadweekend 

De jeugdraad gaat jaarlijks op weekend. Deze werkgroep staat in voor de praktische 

organisatie en planning van dat weekend. Ben kijkt na hoeveel budget hiervoor 

beschikbaar is. Isaac stelt zichzelf en Jason kandidaat. 

 

    - Bedanking vrijwilliger 

Bedanking Vrijwilliger is een initiatief waarbij de jeugdraad alle vrijwilligers uit het 

jeugdwerk in de bloemetjes zet. Dat kan op verschillende manieren; een receptie, 

feestje in het jeugdhuis, groot spel, activiteit of uitstap, enz.. 

De werkgroep is dus volledig vrij om een concept uit te denken, zolang de bedanking 

centraal staat. Naast het concept zorgt de werkgroep voor de praktische organisatie 

en promotie van het gebeuren. Charlotte, Nick, Lise en Karlien(?) zijn kandidaat. 

 

    - Solidariteitsactie – Ontbijtfilm  

De jeugdraad organiseert jaarlijks een activiteit voor het bredere Hoeilaartse publiek 
waarbij de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel.  
Het concept is simpel, er wordt een leuke animatiefilm voorgesteld in de theaterzaal 

voor kinderen en hun ouders. Voor de film kan iedereen aanschuiven voor een 

ontbijt in de cafetaria van het gemeenschapscentrum. De werkgroep staat in voor de 

keuze van de film, de praktische organisatie en promotie van het evenement. 



 

Laura, Anne en Rani zijn kandidaat. 

Ben kijkt na welke datum de film zal doorgaan dit 

jaar. 

 

4. Verkiezingsproject  

- wat is er gebeurd intussen? 

Bevraging is gedeeld, er zijn 147 respondenten op zich best goed is. 

De partijen werden ook gemaild, met de boodschap dat ze de kans krijgen om 2 van 

onze onderwerpen aan bod te laten komen. 

 

- wat kunnen we nog doen? 

Is het nog realistisch om filmpjes zelf te maken? Het is misschien een optie om de 

partijen zelf een filmpje te laten maken. Er moet dan wel een template/spelregels 

voorzien worden zodat elk filmpje hetzelfde format heeft. 

 

Isaac – stuurt mail naar alle partijen met aangepaste tekst waarin we de partijen 

uitdagen om zelf een filmpje te maken. Ben maakt hiervoor een tekstje op. 

Spelregels: 

- Kies twee onderwerpen uit de bevraging 

- Mag max 3 minuten duren 

- Mensen aan het woord moet een van de jongste leden zijn en verkiesbaar  

- Wees actueel, creatief en concreet 

Deadline: 1 oktober – we posten alles tegelijk, zo wordt niemand voorgetrokken. 

Nick post datumprikker voor volgende week om met de werkgroep samen te zitten 

en de enquête te verwerken in 5 bundels. De enquete wordt op maandag 10/09 

afgesloten. 

 

5. Nieuws van het DB  

- Afscheidsetentje: Rani bekijkt met Diederik, Sander, Maarten en Lien wanneer 

ze kunnen. 9, 10 en 17 november zijn de voorstellen.  

- fuifje? We pikken het idee terug op in november na afloop van het 

verkiezingsproject.  

 

 

 



 

6. Nieuws van de schepen 

We zijn nog op zoek naar een naam voor de 

nieuwe sport- en jeugdsite. Ideeën en suggesties 

zijn altijd welkom! Isaac haalt aan dat we er met 

de jeugdraad een wedstrijd rond kunnen maken. 

 

7. Nieuws van de jeugddienst 

- Voorstel subsidies jeugdverenigingen  

Ben overloopt het verslag van de werkgroep jeugdbeleid voor de toekenning van de 

subsidies voor de scouts en chiro. Beide verenigingen scoren goed op hygiëne en 

duurzaamheid, het onderhoud van de lokalen en alternatief kampvervoer. 

Beide krijgen ook subsidies voor toegankelijkheid en goed doel. Daarbij wordt wel de 

opmerking gemaakt dat het initiatief van de Chiro, de paaseierenraap, eerder onder 

projectsubsidie valt. Dat is voor de vereniging ook interessanter aangezien ze dan 

een grotere ondersteuning kunnen krijgen. 

 

Het voorstel wordt goedgekeurd en de jeugdraad levert een positief advies af voor 

de uitbetaling van de jeugdsubsidies voor scouts en chiro. 

 

- Oproep Halloweenactiviteit 

Sean bevestigd dat de Chiro opnieuw mee doet. Ben haalt dat extra ondersteuning 

zeker bespreekbaar is. Sean haalt aan dat het fijn zou zijn als er dit jaar 

vertegenwoordiging zou kunnen zijn van de jeugdraad, vorig jaar was er niemand 

aanwezig, wat een beetje spijtig is. 

 

- Halan Cauter  

Nieuwe pagina op de website: www.hoeilaart.be/kampterrein-halan-cauter  Voor de 

zomer vond er een buurtvergadering plaats op het terrein. Bedoeling was om te 

polsen bij de buurt of er voldoende draagvlak is. Mensen konden opmerkingen 

formuleren op de afsprakennota en de plannen van het terrein inkijken. Via een 

anonieme bevraging kunnen ze ook laten weten in hoeverre ze achter het project 

staan.  

Er blijven enkele grote tegenstanders, waardoor het hele project erg delicaat blijft. 

Het is momenteel niet duidelijk wat de timing is voor de realisatie van het 

kampterrein.  

http://www.hoeilaart.be/kampterrein-halan-cauter


 

8. Varia  

 

Nog Tijd Zat-materiaal en oordoppen zijn vanaf 10 

september op te halen aan de balie van het GC 

Felix Sohie. Elke tooghouder zal minstens een affiche omhoog hangen aan zijn toog. 

Ben komt op vrijdag langs in het scoutsdorp en de grote tent in het park om een 

herasbanner op te hangen, hij zal dan ook oordopjes meenemen.  

 

Robin merkt op dat het een heel moeizame vergadering was. 

 

Sean merkt op dat er misschien ook aandacht besteed kan worden aan de 

provincieraadverkiezingen. Ben merkt op dat we ook gingen informeren en dat op de 

site van Debattle een heleboel informatieve dingen staan. Die kunnen wekelijks op 

de tumblr gezet worden om iedereen te informeren over hoe de verkiezingen in 

elkaar zitten. Diederik stuurt logingegevens door naar Ben. 

 

 

 

 

 


