
 
     
 
 

Jeugdraad 6 november 2019 
 
 
Aanwezig:  Janne, Nick, Anne, Charlotte, Pauline, Isaac, Ian, Jason, Sofie, Sean, 
Marine, Laura, Robin, Rani, Jules, Mattis, Matthieu en Ben 
Verontschuldigd: Louise, Karlien, Pieter, Marinne 
Afwezig: / 
 

0. Goedkeuring vorig verslag 

We verwelkomen Mattis, Jules en Matthieu van het jeugdhuis.  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Pauline krijgt het verslag, maar soms ook niet? Ben onderzoekt de zaak. 

Verslag goedgekeurd.  

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

    - Evaluatie Dag van de Jeugdbeweging 

Het was heel vroeg, maar de koeken waren wel een succes. Een deel van de kinderen 

is vroeger naar de bushalte gekomen voor hun ontbijt.  

 

Er waren wat koeken over, die werden aan de lagere school uitgedeeld. De kinderen 

van Pieter hebben uitstekend geholpen! Volgend jaar mogen ze zeker opnieuw helpen. 

 

De bandjes waren perfect geschat, er waren er een drietal over uiteindelijk. Enkel de 

oudere kinderen van St-Clemens waren er niet op de speelplaats, anders waren en 

bandjes tekort geweest.  

 

Het viel ook op dat er heel veel kinderen van Sint Clemens in uniform waren en in het 

Groene Dal weinig kinderen in uniform waren. 

 

€30 sapjes 

€40 bandjes 

€130 ontbijtkoeken 

 



 
Conclusie: Voor herhaling vatbaar! Vooral het uitdelen 

van de ontbijtkoeken was een schot in de roos. Volgend 

jaar kan het ook aangekondigd worden in de Korrel of 

de Chirist en kan de promo uitgebreider verspreid 

worden. 

 

     - Win Je Eigen Fuif 

De werkgroep is samengekomen en heeft een winnaar aangeduid. De aspi’s en jins 

hebben een gezamenlijk voorstel ingediend en zijn gewonnen.  

 

Ze zouden hun fuif op 25 april willen laten doorgaan. Dat zou eventueel kunnen in 

samenspraak met De Serre. De werkgroep brengt de stuntsubsidie in orde en plant 

een overleg met de winnaars om duidelijke afspraken te maken. De datum is nog 

onder voorbehoud aangezien het infrastructuurreglement nog niet is goedgekeurd. 

 

De werkgroep bezorgd ook feedback aan beide deelnemers om hen te bedanken en de 

sterke punten uit hun aanvraag toe te lichten en toe te lichten waar de aanvraag 

zwaktes vertoonden. 

 

    - Solidariteitsactie – Ontbijtfilm – 2 Februari! 

De werkgroep heeft al samengezeten. Ben haalt aan dat de GROS graag opnieuw het 

project steunt. Ze vragen wel om een goed doel te kiezen met een link met Hoeilaart 

of ontwikkelingssamenwerking. De jeugdraad stelt voor om aan de GROS te vragen 

enkele suggesties te doen waaruit de werkgroep dan een goed doel kan kiezen. 

 

Op voorhand opbouwen kan niet omdat het Felix Sohiecentrum niet beschikbaar is op 

voorhand. Op voorhand materiaal afzetten kan misschien wel, afhankelijk van de 

huurder die er de dag op voorhand zit, na te kijken bij Wim aan de balie van het GC. 

 

Ticketverkoop kan opnieuw via de gemeente verlopen.  

 

Charlotte pleit ervoor om opnieuw een tweede filmvoorstelling te doen voor de 

jeugdverenigingen om zo meer mensen te bereiken. 

 

Opties voor films, de werkgroep maakt een facebookevent en een poll: 

- Lion King 



 
- Alladin  

- Frozen 2 

- Life of Pets 2(huisdiergeheimen 2) 

- Kungfu Panda 

 

Er is een goede evaluatie gebeurd van vorig jaar, Ben voegt ze toe aan het verslag. 

Ben bezorgt de contactgegevens van Coulembier Films aan Charlotte.  

 

Ontbijtfilm: evaluatie 2018  

Drankbonnetjes voorzien aan de kassa, nu was er geen wisselgeld aan de toog. 

Klaarzetten mocht een half uur later, is afhankelijk van het aantal feestjes dat er aangevraagd.  

 

Volgend jaar online tickets verkopen, ging nu niet omdat er 2 prijscategorieën waren en 

mensen dan kunnen valsspelen. Volgend jaar een prijs nemen, dan kan er online verkocht 

worden. 

 

Geen eten in de zaal! Er moet iemand aan de deur staan om dat nog is duidelijk te zeggen 

tegen iedereen. Nu waren er mensen koeken aan het eten in de zaal, wat de opkuis groter 

maakt. 

 

Papieren omhoog hangen waar we duidelijk zeggen dat mensen niet moeten verspillen, er 

wordt veel van het buffet genomen dat achteraf weggegooid wordt.  

 

Smeerboter voorzien. 

 

We hadden uiteindelijk 81 tickets op voorhand verkocht, en nog een 20-tal verkocht de 

ochtend zelf. Er zijn er 20 niet komen opdagen.  

 

Promo kon iets beter. Volgend jaar een paar affiches afdrukken laten drukken en de 

infoportieken laten bedrukken om de promo uit te breiden.  

 

In het algemeen was het veel rustiger dan afgelopen jaren. Afwachten wat de namiddag 

brengt. In de namiddag korte pauze om te plassen en papiertjes van de snoepjes weg te 

gooien.  

 

3. Nieuws van het DB  

     - Reminder bedankingsetentje: zaterdag 9 maart 

     - Activiteitenkalender basket: 

 - 17 en 18 april: 40 jaar scouts 



 
De Scouts zou graag een kindernamiddag organiseren 

met leuk optreden.    

Ze zouden dat graag samen met de jeugdraad, 

nerorock, … doen.  

         - 29 februari: Quiz 

         - 14 maart: fuif voor de jeugd van vroeger en nu 

         - 12 april: paaseierenraap 

Als er nog data zijn, geef ze voor volgende week door aan Ben. 

 

     - 11.11.11 - Afterwork - 8/11/2019 – GC FELIX SOHIE 

Met top dj’s! Afterparty in JH De Serre! 

 

     - Goedkeuring Huishoudelijk Reglement Jeugdraad 

Ben en het DB hebben een voorstel opgemaakt voor het huishoudelijk reglement. Ben 

overloopt het kort met de jeugdraad. Het voorstel wordt bij het verslag toegevoegd 

met de vraag het zeker nog eens na te lezen en eventuele opmerkingen via mail te 

bezorgen tegen 20 november. 

 

     - Voorstelling Meerjarenplan - Woensdag 13 november om 20.00 uur 

Op 13 november is iedereen uitgenodigd om af te zakken naar het GC Felix Sohie voor 

de voorstelling van het meerjarenplan. De schepenen zullen die avond voor hun 

beleidsdomeinen toelichten waar de klemtonen liggen voor het beleid van de komende 

zes jaar. Iedereen is zeker welkom om te komen luisteren! 

 

     - Voorstelling infrastructuurreglement – Dinsdag 19 november om 20.00 uur 

En op dinsdag 19 november wordt het voorstel voor het nieuwe 

infrastructuurreglement voorgelegd aan de sport, cultuur, senioren en jeugdraad. Het 

reglement wordt gezamenlijk voorgesteld en zal dus niet op de raden afzonderlijk 

passeren. Dit is de enige kans om advies uit te brengen. Aangezien er toch heel wat 

belangrijke zaken in staan raadt Ben aan om massaal te komen luisteren. Aansluitend 

kunnen we dan even apart zitten om een advies te formuleren. De voorstelling gaar 

door in de polyvalente zaal beneden om 20.00 uur in het SJC Koldam. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Pieter haalt aan dat er vorige week een brandblusser leeggespoten is in het GC. Het 

wordt koud dus jongeren beginnen stilaan meer en meer naar het GC te trekken. 



 
Robin haalt aan geregeld een babbeltje te slaan en 

merkt op dat de jongeren die er zitten vaak alle 

betrokkenheid ontkennen met de kwajongensstreken 

die worden uitgehaald in en rond het GC. Pieter haalt 

aan dat geregeld sociaal interactie zoeken met de jongeren al een eerste stap zou zijn 

om de overlast te verminderen. 

 

Mattis vertelt dat het jeugdhuis binnenkort samenzit met Claudia, de opbouwwerker, 

om te bekijken op welke manier ze samen kunnen werken of jongeren kunnen toe 

leiden tot de jeugdhuiswerking. 

 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- voorstel subsidies Ekseeko en Jeugdraad 

Het dagelijks bestuur zat samen om de susbidie-aanvragen van de jeugdraad, 

ekseeko, kampvervoer scouts en chiro en subsidies kadervorming te bespreken.  

Chiro ontvangt een bijkomende €560 voor alternatief kampvervoer, Scouts ontvangt 

€1200 voor alternatief kampvervoer en tussenkomst busvervoer voor hun buitenlands 

kamp. 

 

De jeugdraad krijgt een subsidie van €2120. De subsidie ligt hoger dan gewoonlijk 

vanwege de hoge kost voor dagje vorming en het verkiezingsproject van vorig jaar. 

 

De jeugdraad verleent een positief advies voor de verdeling jeugdsubsidies 2018-2019 

deel 2. 

 

- facturen jeugdwerk + gebruikersvergoeding 

Tegen volgende jeugdraad dienen de jeugdverenigingen hun betaalbewijsje af te 

leveren voor e gebruikersvergoeding. Ook de facturen voor het verbruik volgen tegen 

het einde van dit jaar. 

 

Ben kijkt na voor de Chiro of hun keuken vorig jaar reeds werd ingediend of niet. 

 

- stand van zaken jeugdhuis 

 

6. Varia  

Drankjes van het jeugdhuis is terug een optie tijdens de vergaderingen, hoera! 



 
 

Anne haalt aan dat er door een defecte kraan schimmel 

in het kapoenenlokaal aan de spoelbak is ontstaan. De 

scouts vraagt of de spoelbakken in de taklokalen 

verwijderd kunnen worden (kapoenen, leiding en verkenners). Ben maakt een 

werkopdracht aan hiervoor.  

 

De deur van de joengele is nog altijd niet gemaakt, dit begint nu echt belachelijk te 

worden. De verenigingen zijn terecht boos dat dit probleem nog steeds blijft 

aanslepen. De lokalen veilig afsluitbaar houden behoort tot de verantwoordelijkheid 

van het gemeentebestuur, maar wordt nu schijnbaar gewoon genegeerd, met alle 

mogelijke risico’s ten koste van de verenigingen. De scouts haalt aan dat zij hoge 

facturen betalen als huur, maar dat de verhuurder ook zijn verantwoordelijkheid niet 

nakomt. Zij voelen zich dan ook gedwongen om hun factuur niet te betalen indien de 

jeugdlokalen niet in orde worden gezet.  

De jeugdraad stelt voor om hier een advies voor op te stellen om nogmaals 

aan te sporen om de deur zo snel mogelijk te vervangen. Er is budget voorzien 

voor dit jaar binnen de gemeente, dus het is onbegrijpelijk dat dit al meer dan een 

jaar aansleept. 

 

Uit de evaluatie van het druivenfestival kwam de bedenking dat er nood is aan extra 

voortogen. Charlotte vraagt of hier binnen de gemeente budget voor is aangezien de 

voortogen enorm handig zijn tijdens evenementen en de sensilibering ook mooi 

meegenomen is. Ben bekijkt met zijn collega’s wat er mogelijk is.  

 

Vorige jeugdraad werden de werkgroepen verdeeld, Rani overloopt ze nog eens. 

Matthieu engageert zich graag voor bedanking vrijwilligers. 

 

Sofie haalt aan dat op zaterdag er heel veel kinderen worden afgezet aan de bushalte 

op de Biesmanslaan. Vroeger konden ze via het brugje over de IJse veilig naar de 

sporthal. Nu is dat brugje afgesloten waardoor alle kinderen door het drukke 

koldamkruispunt en de overbezette parking van de koldam moeten, wat heel onveilige 

situaties oplevert.  Is er een optie om dat brugje voetganger-vriendelijk te maken 

zodat oversteken weer mogelijk is?  

De jeugdraad volgt Sofie haar redenering en schrijft een advies. 


