
 

 

Jeugdraad 6 september 2017 

 

 

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

Laura, Anne, Charlotte, Louise, Karlien, Sylvia, Joris en Ben 

Verontschuldigd: Robin, Pauline 

Afwezig:  Sander 

 

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 frituursnack is): 

 

Diederik – lid van Doendervolk, ex-scouts en ex-JH Phobos – Sitostick 

Jason – lid van scouts en Phobos – Twijfelaar 

Maarten – ex-scouts – Garnaalkroket 

Isaac – ex-scouts, voorzitter JH Phobos – Twijfelaar 

Anne – hoofdleidster scouts – Boulet special 

Charlotte – scouts – viandel special met curryketchup 

Nick – hoofdleider scouts – Black Angus met tartaar 

Louise – ex-hoofdleidster chiro, ex-RvB – kaaskroket 

Laura – ex-chiro, HHD’er – Ardeense sate 

Lise – ex-hoofdleidster chiro – Kipfingers 

Marine – ex-hoofdleidster chiro – frikandel special 

Karlien – ex-chiro – kipcorn 

Rani – ex-chiro, HHD’er, DB jeugdraad – een viandel 

Lien – ex-chiro, HHD’er, DB jeugdraad – curryworst special met curryketchup 

Rhania – ex-chiro, DB jeugdraad – grizzly 

Sylvia – voorzitter van de ouderraad Groene Dal - Vleeskroket 

 

Ben – jeugdconsulent – frikandel special met gewone ketchup 

Joris – schepen van Jeugd -  frikandel special met gewone ketchup en bicky-ajuintjes 



 

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 (Dagelijks Bestuur) + stemming 

Rhania, Rani en Lien zijn kandidaat om zichzelf op te volgen voor het nieuwe 

werkjaar. De raad stemt en beslist unaniem om het DB goed te keuren. Er zijn geen 

nieuwe kandidaten dus het DB blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

 

Er werd beslist om niet langer te werken met de titel voorzitter. Het DB is een 

gedeelde verantwoordelijkheid waar elk evenwaardig is. 

 

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. Nick 

neemt al deel namens de scouts en wilt de jeugdraad vertegenwoordigen op de 

vergadering. Hij brengt relevante info en vragen terug naar de raad. 



 

    - Meivuur 

Het Meivuur is een organisatie die destijds 

opgestart is door de jeugdraden van Overijse, 

Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren. Ze is over de 

jaren uitgegroeid tot de grootste openluchtfuif van Vlaams-Brabant, maar kent de 

laatste paar jaar een achteruitgang. Het is onduidelijk wat de toekomst is van het 

Meivuur en of er in 2018 nog een editie zal plaatsvinden. De kans is erg groot dat 

het Meivuur niet langer georganiseerd zal worden. Het is momenteel nog onduidelijk 

of er een nieuw initiatief op poten zal worden gezet of niet. Voorlopig hoeft hier dan 

ook niemand voor aangeduid te worden. Wordt vervolgd! 

 

    - Meifeesten 

Vergadering die opgevolgd dient te worden door de jeugdraad om praktische 

afspraken op te volgen. Diederik wordt dit jaar voorzitter van Doendervolk en is dus 

bereid om als afgevaardigde op te treden. Marine stelt zich kandidaat om de 

vergaderingen van de Meifeesten mee op te volgen. 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. 

 

Rani is als DB-lid trekker van de werkgroep. Marine, Isaac en Karlien willen haar 

helpen. 

 

     - 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. 

 

Rhania, Charlotte, Lise, Laura, Louise en Karlien geven zich op voor deze werkgroep. 

 

    - Solidariteitsactie – Ontbijtfilm  

De jeugdraad organiseert jaarlijks een activiteit voor het bredere Hoeilaartse publiek 

waarbij de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel. Vroeger deden ze dat 

met de fotozoektocht in het kader van 11.11.11, maar sinds enkele jaren 

organiseren ze een ontbijtfilm in het GC Felix Sohie. 

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. 

 

Lien is als DB-lid trekker, Anne, Robin en Louise stappen mee in de werkgroep. 

 

Sylvia merkt op dat het fijn is dat de afgelopen jaren de winst naar jeugd in nood 

gaat. De link met de jeugdraad is dan erg duidelijk en een fijne boodschap die 

aanspreekt!  

 

    - Halloweenactiviteit (onder voorbehoud) 

Eind vorig werkjaar kwam de jeugdraad  tot het besluit dat ze graag een nieuw 

initiatief op poten wou zetten voor het nieuwe werkjaar. Een springkastelenfestival 

en Roefeldag werden al geopperd. Afgelopen week is er echter een oproep 

gelanceerd vanuit de gemeente om een Halloween-activiteit te organiseren op 31 

oktober. Alle jeugd-, cultuur- en sportverenigingen hebben de oproep in hun mailbox 

gekregen. Bedoeling is om alle initiatieven die op Halloween georganiseerd worden in 

de spotlight te zetten. Het gemeentelijk evenement Griezels wordt niet langer 

georganiseerd.  

 



 

Belangrijkste ondersteuning die wordt aangeboden 

aan de verenigingen zijn: financiering via de 

projectsubsidies van jeugd en cultuur, gratis ter 

beschikking stellen van gemeentelijke 

infrastructuur, gratis ter beschikking stellen van materiaal en inkleding, … 

Invulling en omvang van de activiteit kiest de organiserende vereniging zelf. 

 

Het DB is wel gewonnen voor het idee om in te gaan op deze oproep. De 

voornaamste bedenking is echter wel dat het kort dag is. 

De jeugdraad is op zich wel te vinden om eens in kleine groep te brainstormen en te 

bekijken wat er mogelijk is om te organiseren op korte termijn. Rhania, Nick, 

Charlotte en Karlien spreken af en brainstormen eens om de haalbaarheid en timing 

te bespreken. Zij koppelen terug naar de raad. 

 

Verschillende ideeën die tijdens de vergadering al aangehaald worden:  

- Trick or treat in verschillende Hoeilaartse wijken organiseren 

- Fakkeltocht in het dorp of Zoniënwoud 

- Kinderfuif in het GC (naar analogie van de mini-Valentijnfuif) 

 

Wanneer wordt beslist om niets te doen rond Halloween organiseren we een nieuwe 

brainstorm om op zoek te gaan naar een nieuw initiatief later op het jaar. 

 

- JR-weekend 

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. 

 

Maarten, Jason en Isaac stellen zich kandidaat om de werkgroep te vormen. 

 

4. Nieuws van het DB  

- Afscheidsetentje: Lucie en Ruben hebben afscheid genomen van de 

jeugdraad. Op zaterdag 7 oktober organiseren we een etentje in Leuven om 

gepast afscheid te nemen en hen te bedanken voor hun inzet. Aansluitend  is 

iedereen welkom op het kotfeest van Karlien.  

Rhania nodigt Karel, Lucie en Ruub uit en reserveert restaurant te Leuven. 



 

 

5. Nieuws van de schepen 

Nieuws van de schepen komt al aan bod in het 

volgende puntje. 

 

Joris trakteert straks een rondje in een café naar keuze om het nieuwe werkjaar 

goed in te zetten! 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

- Voorstel subsidies jeugdverenigingen  

De werkgroep jeugdbeleid behandeld de subsidieaanvragen van de verenigingen en 

bereid deze voor ter goedkeuring voor de jeugdraad. Ben overloopt het verslag met 

de aanvragen van de Scouts en Chiro. Beide verenigingen deden het erg goed het 

afgelopen jaar, wat hen subsidies oplevert van 2169 euro (Chiro) en 2462 euro 

(Scouts). Proficiat aan beide verenigingen!  

Daarnaast is er ook nog de subsidie kadervorming, die in totaal 16 keer werd 

aangevraagd.  

 

- Halan Cauter  

Ben licht de historie van Halan Cauter kort toe aan de nieuwe leden. Eind juni vond 

er een eerste buurtvergadering plaats voor de bewoners in de nabije omgeving van 

het kampterrein. Die vergadering heeft het ongenoegen en de bezorgdheden van 

een aantal buurtbewoners aan het licht gebracht. 

 

Om die reden wil het gemeentebestuur in oktober de buurt graag uitnodigen op het 

terrein zelf. Bedoeling is om er een aantal tenten te zetten en de plaats van de 

sanitaire blok aan te duiden. Op die manier kan aan de bewoners getoond worden 

hoe een ingericht kampterrein er in de toekomst kan gaan uitzien. 

 

Verder zal er beeldmateriaal en informatie voorzien worden voor de bewoners en zal 

het college en de dienst vrije tijd aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 

Bedoeling is om dat moment op zondag 15 oktober te laten doorgaan. Ben vraagt 

aan scouts en chiro of het mogelijk zou zijn om met een of twee groepen af te 

zakken naar het kampterrein die dag en ter plaatse een spel te spelen. De scouts 

geeft al aan dat dit zeker een optie is en bekijkt intern welke groep(en) hiervoor 



 

ingeschakeld kunnen worden. Chiro is jammer 

genoeg niet aanwezig op de vergadering, Ben 

stuurt hen nog een mail met dezelfde vraag. 

 

- Masterplan Sport&Jeugd – vergadering 13/09 

Volgende week woensdag vind de laatste gebruikersvergadering plaats in GC Felix 

Sohie. Deze vergadering is het sluitstuk van het participatief traject voor het 

masterplan. Tijdens de zomermaanden konden de gebruikers van jeugd en sport hun 

vragen en opmerkingen doorgeven aan de architect en ontwerper van het 

masterplan. Bedoeling van deze laatste vergadering is om de uitgevoerde wijzigingen 

te overlopen met de gebruikers. 

 

Wanneer de plannen definitief vorm hebben gekregen krijgt de raad een voorstelling 

van de plannen van Ben. 

 

- Lening JH Phobos 

Jeugdhuis Phobos zit al geruime tijd in moeilijke papieren op financieel vlak. Sinds 

drankenhandel Vantuycom gestopt is moeten ze alle openstaande facturen per direct 

afbetalen. Wat niet kan. Ben heeft met het bestuur samen gezeten en hun financiën 

doorgenomen. Het jeugdhuis kan ongeveer de helft van zijn openstaande schuld zelf 

afbetalen. Voor het restbedrag vraagt het bestuur de hulp van de jeugdraad. Door 

een lening aan te gaan van €2000 zal het jeugdhuis in staat zijn de schuld af te 

betalen en nog voldoende middelen te behouden om te kunnen blijven functioneren. 

Het DB heeft groen licht gegeven voor de lening en vraagt nu aan de raad om fiat te 

geven voor de lening. 

 

Het idee is dat de inkomsten die het jeugdhuis jaarlijks krijgt van de jeugdraad 

(helpen bij meifeesten, tappen op Meivuur, Griezels, enz..) ingehouden worden en 

gebruikt worden om de lening af te betalen. Op die manier zou de schuld op een 

viertal jaar afbetaald kunnen worden en hoeft het jeugdhuis zich geen zorgen te 

maken om oplopende interesten of gerechtelijke stappen vanwege schuldeisers. 

 

De jeugdraad gaat akkoord met het uitreiken van de lening mits goede afspraken op 

papier en een goede opvolging van de financiën door de jeugddienst (jaarlijks 

voorleggen van boekhouding). Ben formaliseert alles en laat het op papier zetten. 



 

 

- Lientje langer in dienst 

Lientje heeft contractverlenging gekregen tot eind 

april en zal tot dan de functie van Koen 

overnemen. 

 

7. Varia  

Nick haalt aan dat de leidingsploeg van de scouts vragende partij is om opnieuw een 

EHBO-cursus te volgen, maar dan nog uitgebreider dan die van afgelopen jaar (bij 

voorkeur een hele dag). 

 

Nick laat ook weten dat de scouts open staat voor voorstellen voor de fluwelen das.  

Ben laat weten dat de werkgroep jeugdbeleid enkele jaren geleden al suggereerde 

om een bevraging te doen binnen de eigen leden van de scouts. Op die manier 

worden de leden zelf meer betrokken en heeft het goede doel een link met de eigen 

scoutsgroep. Met een beetje geluk levert het een lijstje goede doelen op voor de 

komende jaren! 

 

Nick haalt aan dat ze erg blij zijn met het feit dat het POM-gebouw actief gebruikt 

wordt, zo trekt het meer jeugd naar het gebied en kunnen deze makkelijker in 

contact komen met de jeugdverenigingen. 

 

Sylvia haalt aan dat op 5 november de sterfdag is van Marc Sleen. Er is een 

werkgroep bezig om die dag opnieuw een evenement op poten te zetten om dat te 

vieren. Op het programma staan onder andere een wafelenbak, stripruilbeurs, 

tekenwedstrijd. Alle raden wordt gevraagd om een steentje bij te dragen. Zo stelt de 

organisatie de vraag aan de jeugdraad of zij het zien zitten om bij te dragen aan de 

kinderanimatie. Voorstel is om reuze volksspelen te huren. Sylvia roept Scouts en 

Chiro op om de 5e in hun ledenboekje te zetten en langs te komen die dag (en 

ouders te vragen hun kinderen ter plaatse te komen halen)! Ze kunnen de 

reuzespelen dan gebruiken om te spelen met hun leden en de overige aanwezige 

kinderen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Dagelijks Bestuur, 

Rani Hazaert 

Lien Joly 

Rhania Nakhili 

 


