
 

 

Jeugdraad 7 november 2018 

 

 

Aanwezig:  Nick, Lise, Marine, Rani, Laura, Anne, Charlotte, Sylvia, Robin, Janne, 

Pauline, Jason, Karlien, Louise en Ben 

Verontschuldigd: Isaac, Joris 

Afwezig: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd!  

Emailadres Janne toevoegen aan mailing: jannevandenborre@live.be 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

    - overlopen verdeling werkgroepen 

Kerstmarkt: Charlotte, Anne en Sean 

Meifeesten: Marine, Robin 

Dagje Vorming: Sean, Rani, Louise, Laura en Robin 

JR-weekend: Isaac, Janne en Jason 

- Was vorig jaar niet duidelijk genoeg, dus op tijd aan beginnen is de 

boodschap! Snel een doodle maken aub! 

Bedanking vrijwilliger: Charlotte, Nick, Lise en Karlien 

Ontbijtfilm: Laura, Anne, Pauline, Louise en Rani 

 

    - Kerstmarkt 

Scouts en Chiro doen opnieuw de centrale toog op vrijdag, er worden nog 

verenigingen gezocht voor zaterdag en zondag. Scouts en chiro kunnen het tijdens 

deze periode ook niet bolwerken tijdens de examenperiode dus kunnen dat niet op 

zich nemen. 

Verder veranderd er weinig ten opzichte van vorig jaar, de indeling zal iets 

veranderen. Geen draaimolen meer, maar wel een podium met optredens.  

De chalets zullen ook opnieuw betalend zijn. Je kan als standhouder kiezen welk 

sluitingsuur je hanteert (20u of 24u) en op basis daarvan wordt de indeling gedaan, 

om te vermijden dat er zwarte gaten ontstaan in de markt.  

mailto:jannevandenborre@live.be


 

De organisatie wordt voor het eerst ook gedaan 

door Sam Vanderstraeten, de nieuwe 

evenementencoordinator. Communicatie met de 

jeugdverenigingen verloopt nog wat stroef.  

 

 

    - Solidariteitsactie – Ontbijtfilm  

3 februari 2019. Afspraak om 7u30 in GC Felix Sohie! 

Opnieuw een poll lanceren op Facebook tijdens de kerstvakantie.  

Volgende jeugdraad maken we selectie van de films. 

 

Louise wilt opnieuw werk maken van het goede doel. Ze zou graag werken rond 

Brusselse kinderen, of uit de streek. De kinderen van het goede doel kunnen dan 

uitgenodigd worden op de filmvoorstelling zelf of eventueel een eigen filmvoorstelling 

krijgen voor hun alleen. 

 

Vorig jaar op de evaluatie werd aangehaald dat er veel vraag is naar de ontbijtfilm 

en dat we zouden bespreken of er tweede film die dag geen goed idee zou zijn. Niet 

iedereen lijkt echter overtuigd van het idee aangezien we voor het ontbijt op 

capaciteit zitten en dit moeilijk combineerbaar wordt met een tweede film er bij. 

 

3. Verkiezingsproject – evaluatie 

154 mensen hebben de enquête ingevuld. De werkgroep heeft op basis van die 

enquête een memorandum geschreven met daarin 7 actiepunten voor het 

toekomstig beleid in Hoeilaart. De punten zijn gebaseerd op de resultaten uit de 

bevraging: 

 
1. Veiligheid moet altijd een prioriteit zijn voor een gemeentebestuur. De gemeente moet inzetten op een 
verhoging van de veiligheid en het veiligheidsgevoel door vindplaatsgericht te werken en potentieel 
onveilige plekken aan te pakken.  
 
2. Het is belangrijk dat jongeren in eigen gemeente een vakantiejob kunnen uitoefenen. Er moet gewerkt 
worden aan betere werkgelegenheid voor vakantie –en studentenjobs. Daarnaast is het belangrijk om de 
concurrentie aan te gaan met de naburige gemeenten zodat de jeugd een aantrekkelijke vakantiejob in 
eigen gemeente kan vinden.  
 
3. Het blijft heel moeilijk om niet-gebonden jeugd te betrekken bij initiatieven van de gemeente. Zowel 
voor het toekomstige gemeentebestuur als de jeugdverenigingen berust de taak om extra acties te 
ondernemen om elke jongere binnen Hoeilaart te betrekken.  



 

 
4. Cultuur voor jongeren en jongerencultuur zijn eigen aan het 
jong zijn en belangrijk in de vorming van een jongere tot 
volwassene. De gemeente moet meer inzetten op een cultureel 
programma op maat voor jongeren én ruimte en infrastructuur 
voorzien voor de ontplooiing van jeugdcultuur; ontmoeting en 
fuiven.  
 
5. De gemeente doet tal van dingen ter ondersteuning van zijn bewoners en verenigingen, die initiatieven 
zijn echter niet altijd bekend bij het publiek. De gemeente moet inzetten op een heldere, duidelijk 
communicatie en daarbij gebruik maken van jeugdvriendelijke, moderne informatiekanalen.  
 
6. Een goede wegeninfrastructuur en dienstverlening is essentieel voor de ontplooiing van jongeren. 
Kinderen en jongeren moeten zich op een veilige manier kunnen bewegen binnen en buiten de 
dorpsgrenzen. Het gemeentebestuur moet daarom inzetten op een verbetering van de fietspaden en 
staat van het wegennet. Een uitgebreidere dienstverlening van openbaar vervoer verhoogt de 
zelfstandigheid van de jeugd.  
 
7. De jeugdvereniging kan een belangrijke leerschool zijn voor kinderen en jongeren. Geëngageerde 
jeugdverenigingen dragen enorm bij aan het verenigingsleven in een gemeente en zorgen voor een 
bruisend dorpsleven. Het gemeentebestuur moet de (jeugd)verenigingen ten volle ondersteunen en 
kansen geven om te groeien. Dat moet gebeuren op een gelijkwaardige manier voor alle sport, -cultuur –
en jeugdverenigingen.  

 

Bereik via Facebook: 



 

  

 

8 Tumblr-posts: geen data van beschikbaar.. 



 

 

 

 

4. Nieuws van het DB  

- datum prikken bedankingsetentje: 15 december om 19u. We eten iets in de 

buurt en gaan daarna gezellig samen naar de kerstmarkt gaan. DB reserveert een 

restaurant. 

 

- 11.11.11-fuif: uitnodiging gekregen, er moet niet geshift worden! Maar 

uiteraard kan eentje gaan drinken wel! Het is voor ’t goede doel! 

 

- Voorstel van het DB om een nieuwe activiteit te organiseren. Het voorstel wordt 

gelanceerd om aan te sluiten bij een bestaand evenement ipv zelf met iets 

nieuws af te komen. Zo kan er bijvoorbeeld aangesloten worden aan Sexy 

Summertime waarbij er sinds vorig jaar geen aansluitende fuif meer is.  



 

Ben neemt volgende jeugdraad de 

activiteitenkalender 2019 mee, dan kunnen we 

de activiteiten overlopen en bekijken of en waar 

er eventuele meerwaardes kunnen zijn. 

Mogelijke ideetjes: Sexy Summertime, Pelouse Douce, Hoeilaart Feest, 

Meifeesten, …  

 

- In het verlengde van bovenstaand voorstel wordt het idee gelanceerd om 

volgend jaar iets te doen voor Dag van de Jeugdbeweging in oktober. 18 oktober 

2019. Misschien een goed idee om iets te doen voor de kleinere kinderen.  

 

5. Nieuws van de schepen 

         - nieuwe schepen van jeugd! Pieter Muyldermans werd verkozen en zal vanaf 

januari de nieuwe schepen van jeugd worden. Daarnaast heeft hij nog een aantal 

andere bevoegdheden zoals cultuur, evenementen, mobiliteit en participatie. We 

nemen volgende maand dus afscheid van Joris en verwelkomen in januari Pieter. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

- voorstel subsidies JH Phobos, Ekseeko en Jeugdraad 

De werkgroep jeugdbeleid heeft de aanvragen behandeld en het verslag voorbereid 

voor de jeugdraad. De aanvragen worden overlopen en unaniem goedgekeurd door 

de jeugdraad. 

 

- bezoek werf masterplan 20/12 

Op 20 december staan er een sportraad en vergadering van de raad van beheer 

jeugdwerkinfrastructuur op de agenda. Ben en zijn collegea voor sport Bart willen 

graag van de gelegenheid gebruik maken door een rondleiding te organiseren op de 

werf van het nieuwe vrijetijdscentrum. Natuurlijk zijn ook de mensen van de 

jeugdraad welkom. Ben bezorgt later nog een officiële uitnodiging. 

 

- rvb: reglement voor overnachtingen 

De raad van beheer is buigt zich momenteel over een nieuw regelement waarin het 

overnachten van jeugdgroepen in de jeugdlokalen moet uitgetekend worden. 

Bedoeling is om de huidige manier van werken efficiënter te maken en eventuele 

inkomsten naar de verenigingen te laten vloeien. 



 

De scouts en chiro moeten een eerste voorstel 

opstellen dat samen zal besproken worden met de 

raad. Meer nieuws hierover volgt nog! 

 

- nieuw ticketingsysteem voor VW 

De dienst Vrije Tijd werkt sinds oktober met een nieuw online systeem voor de 

verkoop van tickets voor de vakantiewerking. Het systeem is flexibeler als het oude, 

waardoor we in de toekomst efficiënter zullen kunnen werken.  

Op termijn zal het zelfde systeem ook gebruikt worden om alle zaalverhuur van 

gemeentelijke infrastructuur in aan te bieden.  

Later bestaat ook de mogelijkheid om een online evenementenloket aan te bieden 

via het systeem. Via zo’n loket kunnen organisatoren van activiteiten op 1 plek 

terecht voor al hun aanvragen, van het uitlenen van materiaal tot aanvragen voor 

het college. 

 

- evaluatie Halloweenactiviteit scouts 

Groot succes, veel positieve feedback van de deelnemers. Er waren 111 

inschrijvingen, een 80-tal effectief aanwezigen. De inschrijvingen zijn stopgezet 

omdat alles volzet was. Er werd een griezelwandeling georganiseerd met 

verschillende stops waar spelletjes en griezelverhalen werden gehouden. Er werd 

onder andere ook stop gehouden in de oude chirolokalen en het kerkhof. Na afloop 

waren er soep en hotdogs voorzien. 

 

- facturen jeugdwerk + gebruikersvergoeding 

Het einde van het jaar komt stilaan in zicht en dat betekent dat de jaarlijkse facturen 

voor water, gas en elektriciteit er weer aankomen. Ook de factuur voor de 

gebruikersvergoeding hoort daar bij. Ben herinnert iedereen er aan dat ze 

investeringen in de infrastructuur in mindering kunnen brengen van die factuur. De 

jeugdraad van december geldt als deadline om je rekeningen binnen te brengen! 

Niet vergeten dus! 

 

- besteding jeugdfonds aan fuifkoffer  
De jeugdraad gaat akkoord om het jeugdfonds aan te vragen om te investeren in de fuifkoffers. Zo 

kan geinvesteerd worden in beter uitgeruste koffers, walkie-talkies en een geldteller. Ben maakt 

het advies op voor het college en agendeert de aanvraag. 

 



 

7. Varia  

Pullen voor de nieuwe leden! 

 

Gebruik lokalen tijdens speelpleinen: er zijn 

duidelijkere afspraken nodig voor het gebruik van de lokalen. Nu lijkt er weinig 

structuur en is er vermoeden dat er meer lokalen gebruikt worden dan afgesproken. 

Ben haalt aan dat hij in zo’n gevallen steeds gecontacteerd mag worden en dat dit 

gemeld moet worden. De afspraak is zo dat de vakantiewerking 2 lokalen aan beide 

vleugels in gebruik mag nemen tijdens de vakanties + de keuken. Vanaf de 

zomervakantie is het de bedoeling om de speelpleinwerking te verhuizen naar de 

nieuwe site, dus in principe zal er vanaf dan sowieso geen dubbel gebruik meer zijn. 

 

Scouts heeft het gevoel dat ze overbevraagd worden de laatste tijd qua activiteiten. 

Mysterieuze Bossen, de Kerstmarkt, er zijn de laatste tijd heel veel activiteiten (al 

dan niet vanuit de gemeente georganiseerd) waarbij de medewerking van de 

jeugdverenigingen wordt gevraagd of verwacht. De scouts haalt aan dat ze het 

gevoel hebben dat de eigen werking er stilaan onder begint te lijden. Ben benadrukt 

dat zij het recht hebben om te weigeren wanneer hun diensten gevraagd worden. 

Dat wordt vaak gedaan vanuit het idee om winst te genereren voor de verenigingen, 

maar mag niet van die mate zijn dat de werking er onder lijd. 

 

Plaats tekort houtkot; het houtkot is een gezamelijke stockageruimte voor de 

gasflessen, sjorhout en aanhangwagen. Het kot puilt echter uit waardoor er een 

plaats tekort is ontstaan. De Chiro wil ook graag zelf investeren in een 

aanhangwagen, wat het probleem enkel groter zal maken. Dit punt werd ook al 

aangehaald op de raad van beheer en zal daar verder besproken worden. Een 

mogelijke piste is de aankoop van een container waarin de gasflessen en eventuele 

aanhangwagens in gestockeerd kunnen worden.  

 

De archiefruimte is een gedeelde ruimte. Deze wordt tot voor kort niet gebruikt door 

de Chiro, maar sinds kort wel. De Scouts stockeerde er drank en zijn kluis met 

waardevolle zaken. Deze kunnen in principe blijven staan, maar in het geval de 

scouts dat niet ziet zitten moeten ze zelf een oplossing zoeken. Het archieflokaal 

blijft hoe dan ook een gedeelde ruimte. 

 



 

Sylvia is niet langer voorzitter van de ouderraad 

van Het Groene Dal. Jan Lemaire is de nieuwe 

voorzitter. Sylvia vermoed dat er vanuit de 

ouderraad geen nieuwe opvolger zal zijn voor haar 

plekje in de jeugdraad. 

 

 


