
    

 
 

      

 

Jeugdraad 7 Januari 2015 

 

Aanwezig: Rani, Jan, Rhania, Diederik, Thomas, Kamiel, Sylvia, Chresten, Joris, Ben 

Verontschuldigd: Lien, Vincent, Joy, Maarten, Karel, Ineke 

  

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen: 

 Ontbijtfilm goede doel 

De datum lag al vast, zondag 8 februari van 9 tot 11 uur. Zowel scouts als chiro 

hebben er een activiteit van gemaakt en zullen dus aanwezig zijn. 

 

De film werd vastgelegd op ‘How to train your dragon 2’, Ben maakt een affiche tegen 

9 januari. Zodra de affiche af is moet er promo gemaakt worden (de handelaars, 

basisscholen, Facebook en jeugdsite). Zaterdag 10 januari wordt er bij de handelaars 

langsgegaan om affiches rond te hangen, afspraak om 13u, Rhania, Thomas, Jan en 

Diederik gaan! 

 

Bakkerij Vandervaeren geeft een korting voor de ontbijtkoeken, de werkgroep gaat 

ook eens langs bij de Delhaize om een korting/sponsoring te vragen. 

 

De prijzen worden bepaald op: €3 enkel film, €5 kinder ontbijt, €7 volwassen ontbijt. 

Reserveren kan via mail op jeugdraad.hoeilaart@gmail.com, tot 5 februari. 

 

 Win je eigen fuif 

Beide jeugdraden hebben zijn intussen samengekomen en hebben gebrainstormed 

over het concept. Tine stelde toen voor om het concept open te trekken naar ‘win-je-

eigen-ding’. Nu blijkt achteraf dat het win je eigen ding concept volgend jaar 

georganiseerd zal worden door Overijse, waardoor we terug bij af zijn. 

 

JRO is wel nog steeds geïnteresseerd om win-je-eigen-fuif te organiseren. Rhania 

neemt opnieuw contact op met Linde. 
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 Kerstdrink (evaluatie) 

Het weer zat niet echt mee, maar achteraf bekeken was er een aardige opkomst. Zo’n 

30 personen zijn komen opdagen, maar hadden niet echt door dat iedereen zijn eigen 

drank moest meenemen.  

 

Sylvia is niet tevreden met de gang van zaken. Zij heeft enkele jeugdraden geleden al 

aangehaald dat Het Groene Dal kandidaat was om een alternatieve kerstmarkt- of 

drink te organiseren. De communicatie rond de kerstmarkt en de zoektocht naar 

alternatieven was ondermaats binnen de jeugdraad, wat voornamelijk komt door het 

feit dat alles heel last minute is gebeurd. 

 

Conclusie is dat alles te last minute gebeurd en geregeld is. Dit had op een betere 

manier aangepakt moeten worden. Sylvia pleit nog eens om een alternatieve 

kerstmarkt of happening te organiseren met de verenigingen onderling. We kunnen 

concluderen dat dit jaar een kanteljaar is geweest. Volgend jaar moeten we niet meer 

tevergeefs wachten op een uitnodiging van het kerstcomité. De jeugdverenigingen 

zijn definitief uit de kerstmarkt gestapt en zijn dus vrij om volgend jaar hun schouders 

te zetten op een alternatieve kerstmarkt eventueel getrokken door Het Groene Dal ;-) 

 

 Meifeesten 

De werkgroep heeft een activiteit geboekt, het wordt een reuzenvoetbaltafel. 

De ouderraad wilt een shift voor zijn rekening nemen. 

 

3. Nieuws DB  

Diederik heeft een telefoontje gekregen van Beatrijs van de cultuurdienst. Er wordt 

een workshop georganiseerd in oktober doorheen gans Vlaanderen waarbij beeldjes 

worden geknutseld met kinderen. Elke beeldje zou een gevallen soldaat voorstellen. 

De vraag is of er iemand vanuit de jeugdraad is die geïnteresseerd is om mee te gaan 

op excursie om kennis te maken met de workshopgevers. De aanwezigen zijn niet 

enthousiast om op excursie te gaan. Diederik offert zich op voor de groep en stelt 

zichzelf kandidaat. Diederik stuurt de link door ter informatie. (www.cwrm.be) 

 

Laatste weekend van maart (28-29) is het jeugdraadweekend! Het belooft een 

topweekend te worden! De winst van Griezels! Zal gebruikt worden om het weekend 

(deels) te financieren. 

 

 



4. Nieuws schepen 

Geen nieuws! 

 

5. Nieuws Jeugddienst 

Zoals op de vorige jeugdraad al werd aangekondigd heeft de jeugddienst een 

werkverslag gemaakt van het project Hangman. Het verslag is intussen op het college 

geweest en zal eind januari op de gemeenteraad komen. Eens het daar besproken is 

geweest zal Ben iedereen een versie van het verslag sturen. Ook de mensen die in het 

Hangmanoverleg zaten zullen een exemplaar ontvangen. 

 

Zoals afgesproken tijdens de vergaderingen van de Wakkere Burger zal het 

schepencollege elk jaar een ‘State of the union’ geven waarbij ze de 

beleidsdoelstellingen en belangrijkste investeringen van het nieuwe jaar voorstellen 

aan de verschillende adviesraden. Die presentatie zal plaatsvinden op 5 februari in GC 

Felix Sohie. Diederik, Thomas en Jan zullen de jeugdraad vertegenwoordigen. 

 

In februari/maart komt er een stagiaire van de Erasmus Hogeschool naar de 

jeugddienst! 

 

6. Varia 

Op zaterdag 17 januari organiseert de scouts een kerstboomverbranding. Door een 

miscommunicatie kunnen ze geen kerstbomen krijgen van Interrand. Thomas vraagt 

zich luidop af of het nog haalbaar is om op zondagavond voldoende kerstbomen vast 

te krijgen. De jeugdraad denkt van wel. Thomas voorziet tegen vrijdag een affiche 

zodat die samen met die van de ontbijtfilm kan worden verspreid. 

Sylvia is dolenthousiast en wil met veel plezier promo maken! 

Joris haalt aan dat verenigingen een alcoholmeter kunnen zetten op evenementen, ze 

verdienen er nog een centje aan. 

 

Het Groene Dal heeft een €250 winst gemaakt dit jaar op de kerstmarkt. Ze zijn erg 

teleurgesteld in dit resultaat, andere jaren verdienen ze makkelijk €400. 

 

Er zijn de zondag na de kerstdrink enkele tuinkaarsen van de jeugddienst gesneuveld, 

Maarten zorgt ervoor dat de schuldigen bekend worden gemaakt en de kosten 

betalen. 

 



Vrijdag om 15u is het nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Jan vraagt of alle 

jeugdraadleden welkom zijn. Het DB heeft een uitnodiging ontvangen, Joris kijkt even 

na of alle leden welkom zijn. 

 

Op 30 januari gaat JH De Pit open in Overijse. Rani stelt voor om met z’n allen te 

gaan. Goed idee!  

 

Kamiel vraagt zich af wanneer de kampen doorgaan: 

Scouts: 2 tot 11 juli + enkele dage nakamp 

Chiro: 20 tot 30 juli 


