
    

 
 

     Hoeilaart, 7 september 2016 

 

 

 

Aanwezig: Lise, Marine, Rani, Lien, Rhania, Diederik, Robin, Isaac, Jason, Karel, 

Maarten, Laura, Sylvia, Nick. 

Verontschuldigd: Ben, Lucie, Joris. 

Afwezig: / 

 

Verslag Jeugdraad I 2016–2017 

 

1. Verwelkoming – voorstelling werking jeugdraad 

De eerste jeugdraad van het jaar wordt plechtig geopend met een natje en een 

droogje, aangeboden door het DB van vorig jaar — Lien en Rhania. Het nieuwe 

werkjaar brengt een aantal nieuwe geïnteresseerden met zich mee. Rhania 

verwelkomt hen allemaal en laat de nieuwe zich kort even voorstellen. 

 

Robin: Scouts / Phobos — Purple Haze. 

Isaac: Phobos / Scouts — Bloedkut 

Jason: Phobos / Scouts — Mojito 

Karel: Onafhankelijk lid /ex-Phobos — Bloedkut 

Maarten: Onafhankelijk lid / ex-Scouts — Ginto (Gin: GINGINGINGINGIN) 

Laura: Onafhankelijk lid / HHD / ex-Chiro — Cosmopolitan 

Lise: Chiro (hoofdleidster) — Sex On The Beach 

Marine: Chiro (hoofdleidster) — Strawberry Daiquiri 

Rani: Onafhankelijk lid / ex-Chiro — Strawberry Mojito 

Nick: Scouts (hoofdleiding) — Ginto (Gin: London Dry Gin) 

Sylvia: Ouderraad Groene Dal (voorzitster) — Mojito 

Lien: Dagelijks bestuur JR / ex-Chiro — Strawberry Mojito 

Rhania: Dagelijks bestuur JR (voorzitster) / ex-Chiro — Mojito 

Diederik: Onafhankelijk lid / ex-Phobos en –Scouts — Ginto (Gin: Tanqueray Rangpur) 

 

De werking van de jeugdraad wordt kort toegelicht: De jeugdraad is een officiële 

adviesraad van de gemeente Hoeilaart. Ze zorgt ervoor dat de stem van de 

Hoeilaartse jeugd op tijd en stond een advies aan het gemeentebestuur uitbrengt. 



Verder organiseert de jeugdraad een aantal activiteiten doorheen het jaar 

(solidariteitsactie, het Meivuur, de Meifeesten, etc.). 

 

Eén van de speerpunten dit jaar wordt alvast het opvolgen van het masterplan Sport 

& Jeugd. 

 

2. Voorstel nieuw DB + stemming 

Lien en Rhania zijn ook dit jaar kandidaat om het DB van de jeugdraad. Rani stelt zich 

dit jaar ook kandidaat om hen te vervoegen. De drie dames worden unaniem 

aanvaard als nieuw Dagelijks Bestuur.  

 

Dagelijks Bestuur 2016—2017: Rhania, Lien en Rani. 

 

3. Overlopen van werkgroepen 

De verschillende projecten die door de jeugdraad worden ondersteund, worden 

georganiseerd in een aantal werkgroepen.  

 

Elk lid van de jeugdraad wordt gevraagd om aan één van deze werkgroepen te mee te 

werken: 

- Kerstmarkt 

De kerstmarkt wordt in 2016 op een andere manier georganiseerd. Het organiserend 

comité van de voorgaande jaren geeft de fakkel door aan een nieuwe groep, onder 

leiding van Pieter Muyldermans. 

 

Kort geschetst wordt er teruggegrepen naar het oude format: de inham van het GC 

Felix Sohie zal gedurende één weekend worden omgevormd tot een klein en gezellig 

gebeuren. Verschillende verenigingen zullen als vanouds kunnen deelnemen en eten, 

drank en ander leuks aanbieden. 

 

Voorlopig werd er een eerste keer samengezeten in kleine groep: Pieter Muyldermans 

als trekker, samen met Scouts en Dynamo. Sylvia (HGD) en Marine (Chiro) willen 

graag van het verdere verloop op de hoogte gehouden worden van de praktische 

organisatie. 

 

Leden: Nick, Rhania, Maarten en Marine. 

 

 

 



- Meivuur 

De toekomst van het Meivuur is voorlopig nog koffiedik kijken. Door een aantal 

bestuurswissels binnen de vzw Meivuur staan er alvast een aantal grote 

veranderingen op til. 

 

Ook binnen de jeugdraad zijn de meningen over de deelname aan het Meivuur zijn 

voorlopig nog verdeeld. 

 

Leden: Rhania, Lucie, Lise en Karel. 

 

- Meifeesten 

De jeugdraad baat ieder jaar een toog uit tijdens de Meifeesten, en zorgt zelf voor 

kinderanimatie. Verder zal de JR deelnemen aan de overlegvergaderingen ter 

voorbereiding van de Meifeesten 2017. 

 

Leden: Lien, Rhania, Rani en Laura. 

 

- Dagje Vorming 

De jeugdraad probeert ieder jaar voor de jeugdverenigingen en speelpleinanimatoren 

(maar indien mogelijk ook voor individueel geïnteresseerde jongeren) een dagje vol 

boeiende vormingen. 

 

De werkgroep zal zich bezighouden met brainstormen over mogelijke vormingen. 

 

Leden: Robin, Jason, Isaac, Marine en Rani. 

 

- Solidariteitsactie 

Er zal allicht opnieuw voor een Ontbijtfilm worden georganiseerd. Dit initiatief werd 

toch al twee keer positief onthaald en bracht een mooi centje op voor het goede doel. 

 

De werkgroep zal zich alvast bezighouden met een nieuwe datum te vinden 

 

Leden: Lien, Robin en Diederik. 

 

- Jeugdraad-weekend 

Eén maal per jaar probeert de volledige jeugdraad op weekend te gaan. De werkgroep 

zal zorgen voor een gepaste invulling. Richtperiode: februari–maart. 

 



Leden: Maarten en Laura. 

 

4. Nieuws van het DB 

- Bedankingsetentje 

Jan verlaat ons dit jaar. Het DB heeft alvast een datum gepolst bij hem en schuift 

zaterdag 8 oktober naar voor als datum. Jeugdraad gaat akkoord, dus schrijf dit 

alvast in de agenda! 

 

- Vrijetijdsbeurs 

De datum van de Vrijetijdsbeurs, samen met het onthaalmoment voor nieuwe 

inwoners, werd verplaatst naar 15 oktober. Jeugdverenigingen worden warm 

opgeroepen om hun beste beentje voor te zetten tijdens deze beurs en ontvingen 

alvast de nodige info via mail. Best zo snel mogelijk contact opnemen met Lientje Van 

den Broeck (Dienst Vrije Tijd). 

 

5. Nieuws van de schepen 

De gemeente organiseert op dinsdag 13 september een infovergadering over de 

toekomstige werken aan het Gemeenteplein. Dit gaat door in de theaterzaal van het 

GC Felix Sohiecentrum om 19:30. Iedere geïnteresseerde is welkom, al is het in 

eerste instantie gericht op de buurtbewoners en handelaars. 

 

6. Varia  

Robin vraagt bij wie hij terecht kan tijdens de afwezigheid van Ben. Mailen kan nu 

naar jeugddienst@hoeilaart.be en worden voorlopig beantwoord door Lientje Van den 

Broeck. Haar contract werd voorlopig voor onbepaalde duur verlengd. 

 

Nick kaart aan dat na afloop van de speelpleinperiode de Joengele niet werd 

achtergelaten zoals afgesproken. Hij verstuurde hiervoor al een mailtje naar de 

Jeugddienst. 

 

Sylvia kondigt alvast haar afwezigheid aan voor volgende JR. Ze bedankt ook scouts 

en chiro voor hun vrijwillige inzet voor twee schitterende kampen en de gemeentelijke 

speelpleinwerking voor twee bijzonder geslaagde speelpleinmaanden. 

 

 

mailto:jeugddienst@hoeilaart.be

