
 

 

 

Jeugdraad 6 April 2016 

 

Aanwezig: Jan, Nick, Isaac, Diederik, Ruben, Lise, Rhania, Lucie, Joris en Ben 

Afwezig: Kamiel, Karel, Marine, Rani, Vincent, Lien, Sylvia, Maarten, Sander 

 

0. Bezoek Sam Vanderstraeten van Doendervolk vzw 

Zoals al aangekondigd zal er vanaf dit jaar gewerkt worden met herbruikbare bekers. 

De Meifeesten is het eerste evenement dat met dit systeem zal werken. Het is de 

bedoeling om bij alle grote evenementen met de herbruikbare bekers te gaan werken. 

 

Het voorstel van Doendervolk: Er wordt gedacht aan een systeem met twee kassa’s. 

Een kassa voor drankbonnen en een kassa voor de bekers, eventueel geïntegreerd. 

Mensen kunnen dan hun beker ‘laten vullen’ aan de toog. Om de waarborg terug te 

krijgen brengen de mensen hun bekers terug naar de kassa. 

 

Naar afwas toe moet worden bekeken op zaterdag hoeveel bekers er gebruikt worden. 

Afhankelijk van het verbruik kan het afwasmachine van GC Felix Sohie ingeschakeld 

worden. Er worden dus twee bakken voorzien aan de toog, een voor vuile bekers en 

een volle bak met propere bekers. 

 

De eerste afspraak die gemaakt wordt is dat de jeugdraad vanaf nu ook enkel 

drankbonnen zal aanvaarden aan hun toog. Er zal dus geen cash meer gehanteerd 

worden aan de toog.  

Er moet ook een extra kassa voorzien worden door de jeugdraad waar mensen hun 

bonnetjes kunnen kopen. Toog zal door de verenigingen bemand worden, de kassa 

door de jeugdraders. 

 

Toog jeugdraad verkoopt hetzelfde als de Doendervolktoog, enkel scotch zal alleen 

aan de doendervolktoog beschikbaar zijn. 

 

Het voorstel zou zijn om voor de waarborg van de bekers met cash te werken. Als 

iemand een drankje besteld zonder beker dan betaald hij een euro cash als waarborg 

voor zijn beker. Wanneer de lege beker terug wordt bezorgd aan de toog wordt de 

waarborg terugbetaald.  



 

 

1.Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

Diederik haalt zijn mailtje aan van de gedeelde evenementenagenda van de 

jeugdraden. Hij kan activiteiten van de verenigingen in de agenda zetten. De 

gewoonte moet gecreëerd  worden om in de varia alle opkomende evenementen aan 

te halen. Op die manier kan Diederik ze uit het verslag halen en in de agenda zetten. 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

- Meivuur 

De shiften zijn verdeeld. Elke vereniging moet 8 personen afvaardigen om te shiften. 

Er is voor elke vereniging een tapshift en een andere shift voorzien. 

 

19.00-21.00: Inkomshift Speelpleinen (2) 

19.30-21.00: Tapshift Speelpleinen (4) 

 

18.30-20.00: parkingshift chiro (3) 

22.30-00.00: tapshift chiro (5) 

 

23.00-00.30: parkingshift phobos (3) 

00.00-01.30: tapshift phobos (5) 

 

01.30-03.00: inkomshift Scouts (3) 

01.30-eind: tapshift scouts (5) 

 

De doorgeef zal uitsluitend bemand worden door mensen van de jeugdraad. Zij dienen 

als buffer om gratis weggeven tegen te gaan. De jeugdraders zullen een hele avond 

lang doorshiften. Shifters krijgen tijdens hun shift gratis drank (of bonnetjes als ze 

geen tapshift hebben). 

 

Jeugdraders die aanwezig kunnen zijn: Rhania, Lien, Nick, Jan, Ruub, Lise, Lucie, 

Isaac, Diederik. 

 

Opbouw begint woensdagavond 27 april. 

Promotour deze zaterdag om te gaan plakken en flyeren.  



 

Laat bij de opbouw altijd weten of je komt, zodanig dat 

er eten en drank voor u voorzien wordt! 

Nick vraagt of er een prijs wordt voorzien voor de toog 

die de meeste inkomsten heeft gegenereerd? Rhania 

stelt het voor aan de vergadering! 

 

3. Evaluatie Dagje Vorming 

1e vorming: gehoorsschade: ondanks het feit dat de vorminggeefster last minute 

geboekt werd heeft ze dat wel goed gedaan. De vorming was redelijk kort maar wel 

interessant. Ook de trekking voor de oordopjes was geslaagd!  

Het meten van de gehoorschade was een leuke extra! 

 

Chill-moment tussen de twee vormingen was heel geslaagd. De busrit naar Leuven 

was fijn. 

 

2e vorming: Stella Artois: een beetje jammer dat we maar een deel van de brouwerij 

konden bezoeken. De vorminggever was heel leuk en spontaan en heeft dat goed 

gedaan. De tapcursus was heel interessant en het feit dat je een tapdiploma kreeg 

was ook een leuk extraatje. Alle deelnemers waren heel enthousiast. 

 

Het eten achteraf was zeer lekker! 

 

 

4. Brainstorm Jeugdfonds 

Lise’s voorstel: een soort van snoezelhoek of knuffelcaravan aankopen en installeren. 

Die kan dan gebruikt worden door de verenigingen of gratis uitgeleend worden voor 

evenementen, wijkfeesten, speelstraten, enz.. 

 

Tweedehands camionette of remorque aankopen? 

 

Vloerelementen aankopen voor in het uitleenreglement. De kritiek op dit idee is dat er 

te weinig evenementen zijn waarvoor dit effectief gebruikt zou kunnen worden. 

 

Idee voor volgend jaar: eventueel gedeelde toelage met de overige jeugdraden om in 

de bevraging te investeren. 

 

Jan creme’s cremekar overkopen en omvormen tot jeugdmobiel. 



 

De Roefel opnieuw organiseren! De jeugdraders zijn 

heel enthousiast om het hier eens serieus over te 

hebben. We nodigen Marijke uit om eens langs te 

komen om wat meer uitleg te geven over hoe dat 

destijds werd georganiseerd. Het jeugdfonds van dit jaar kan dan eventueel al 

aangewend worden voor voorbereidend werk en promotiemateriaal. 

 

5. Nieuws van het DB  

Geen nieuws is goed nieuws! 

 

6. Nieuws van de schepen 

Geen nieuws te melden. 

 

7. Nieuws van de jeugddienst 

Vrijetijdsbeurs: het idee zou zijn om de cultuurmarkt uit te breiden naar een 

vrijetijdsbeurs waar ook alle verenigingen op uitgenodigd zouden worden en waar 

mensen een volledig overzicht krijgen van alle verenigingen in Hoeilaart. 

De vraag is op welk moment dit het beste plaatsvind? Eind augustus-begin 

september, vlak voor de startdagen van scouts en chiro. To be continued! 

 

Tappen in GC Felix Sohie: verenigingen gaan mekaar met dit principe 

beconcurreren. De jeugdraad is van mening dat het gemeenschapscentrum niet door 

de jeugd moet worden uitgebaat. Er is een jeugdcentrum voor de jeugd, dus als er 

ergens permanentie voorzien moet worden door de jeugd dan is dat in het 

jeugdcentrum.  

 

Er wordt nu al geprotesteerd tegen fuiven en afterwork-activiteiten, het type 

activiteiten die vooral door de jeugd georganiseerd zullen worden. 

 

Eerder meer transparantie over de mogelijkheid om als vereniging tijdens culturele 

voorstellingen de toog te doen.  

 

Situatie jeugddienst 

Joost heeft een nieuwe job gevonden en begint daar op maandag 18 april te werken. 

Hij vertrekt dus vroeger dan gepland. Ben heeft voor de paasvakantie de organisatie 

van de vakantiewerking reeds overgenomen. Het is de bedoeling om de overgang 

voor de organisatie van de vakantiewerking versneld te laten doorgaan. Een van de 



 

piste om de werklast van Ben te verlichten is om een 

interim aan te nemen die het vertrek van Joost deels 

zou kunnen opvangen. Meer nieuws volgt! 

 

8. Varia  

Chiro Hoeilaart kan nog steeds niet werken met de Hoeilaart-app. Je moet daarvoor 

een mailtje sturen naar Greta van de communicatiedienst 

 

20-21-22 mei: 70 Jaar Chiro Hoeilaart in het park van Hoeilaart 

14 mei: Nerorockrally 

 

 
 


