
 

 

 

Jeugdraad 10 Februari 2016 

 

Aanwezig: Lucie, Isaac, Rhania, Diederik, Ruben, Maarten, Sander, Lise en Ben 

Afwezig: Kamiel, Karel, Jan, Marine, Rani, Vincent, Lien, Sylvia, Nick, Joris.  

 

1. Toelichting nieuw verloningssysteem voor speelpleinen – Joost 

Vanslambrouck 

 

Joost geeft een presentatie om het nieuwe voorstel voor het verloningssysteem van 

animatoren toe te lichten. Het oude systeem was erg verwarrend en uitgebreid 

waarbij animatoren om de 2 weken een kleine opslag kregen. Naar administratie en 

opvolging toe was dat een hele hoop werk. 

 

Bij het nieuwe voorstel worden al deze tussenstappen geëlimineerd en stijgen 

animatoren sneller naar hun maximumloon van €70 per dag. In het nieuwe systeem 

worden mensen zonder attest zoveel als mogelijk gestimuleerd om toch nog een 

attest te behalen. Mensen zonder attest stijgen trager en kunnen nooit meer 

verdienen dan een vrijwilligersvergoeding van €32.  

 

Voor hoofdanimatoren is het loon ook iets gestegen, hoofdanimatoren met een attest 

verdienen ook extra.  

 

De speelpleinondersteuner neemt tijdens de speelpleinen een deel administratieve 

taken over ter ondersteuning van de jeugddienst. Dit takenpakket blijft hetzelfde, er 

zou er een SPO bijkomen voor de paasvakantie. De nieuwe verloning zou ingaan 

vanaf de zomer ’16. Huidige animatoren zonder attest worden niet teruggeschakeld, 

maar hun loon wordt bevroren, zij kunnen dan ook niet verder stijgen.  

 

Het is ook de bedoeling om een animatorencursus te organiseren in Hoeilaart om 

oudere mensen te overhalen om alsnog een attest te behalen. Het hele idee achter dit 

nieuwe systeem is om mensen zoveel mogelijk mensen aan te zetten om een attest te 

behalen. Dit om de werking van kwaliteit te voorzien. 



 

De jeugdraad schaart zich achter de mening van de 

stuurgroep om de termijn van 40 dagen in te korten 

voor animatoren zonder attest. Het lijkt hen beter om 

een extra stap te voorzien.  

 

Diederik haalt aan dat het verschil van €5 bij hoofdanimatoren te klein is. €5 lijkt niet 

voldoende om mensen te overhalen om een extra cursus te gaan doen. 

 

Het idee om een animatorencursus naar Hoeilaart te halen wordt wel positief onthaald 

en is een goede, laagdrempelige manier om mensen ouder dan 15 te overhalen om 

alsnog een attest te behalen. 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd! 

 

3. Stand van zaken werkgroepen: 

 Ontbijtfilm 

De winst is iets meer dan vorig jaar en is, naar boven afgerond, €450.  

Het DB neemt contact op met Rein om iemand van G3W en GROS af te vaardigen op 

de volgende jeugdraad. 

Sylvia vraagt aan haar man om langs te komen en een foto te nemen. 

 

 Meivuur 

Het Meivuur gaat door! Op Kamp Kwadraat te Overijse. De organisatie is in actie 

geschoten om alles op tijd in orde te krijgen. Jeugdraad Tervuren is uit de organisatie 

van het Meivuur gestapt, het is dus enkel nog met Hoeilaart, Overijse en Huldenberg 

te doen. 

 

Rhania wil graag de jeugdraad meer betrekken bij het hele Meivuur gebeuren. Niet 

zozeer in de werkgroepen, maar wel om samen sponsors te zoeken op te bouwen en 

gezellig te gaan helpen. 

 

Plan met podium is getekend, er komen 2 podia. De 80’s-90’s stage zal waarschijnlijk 

in een festivaltent gezet worden. Rhania ligt de schets van het terrein toe. De 

bonnetjes zouden enkel via automaten te kopen zijn. Wel zijn er nog kassa’s aan de 

inkom. De opmerking wordt gemaakt dat er best moet worden nagedacht over een 



 

ingang voor de vrijwilligers, zodanig dat ze niet langs 

het volk en de hoofdingang moeten. 

Als er nog mensen zich geroepen voelen om bij de 

werkgroep te komen is dat altijd welkom! Lucie zit in 

de werkgroep maar was de vorige vergadering vergeten! 

 

Er zal terug met inkom gewerkt worden, de prijs zal waarschijnlijk hetzelfde blijven 

als vorig jaar, maar is nog niet zeker. 

 

 

 Meifeesten 

Diederik heeft het aanvraagformulier ingevuld en doorgestuurd. Verder niet veel te 

melden. Op donderdag 18 februari is het vergadering over de Meifeesten, de 

werkgroep probeert aanwezig te zijn. 

 

Wat de bestelling van de drank betreft is Diederik nog aan het bekijken wat het 

interessantst is. Waarschijnlijk zal de drank in een grote bestelling worden geplaatst 

en de kassa zal dan worden verdeeld. 

 

Wegens een criterium voor highlandgamers ziet het er naar uit dat de gewoonlijke 

ploegen niet aanwezig kunnen zijn. Daarom lanceert de organisatie een nieuw concept 

en worden de verenigingen en wijken uitgedaagd om met een ploeg deel te nemen. 

Sylvia hoopt dat het om een tussenoplossing gaat en dat het volgend jaar opnieuw 

echte highlanders zijn.  

 

Springkasteel kiezen: Diederik heeft offerte gevraagd voor een groepsaankoop. Het 

budget van de jeugdraad hiervoor is €250. Ben stuurt de uitnodiging voor de 

vergadering door naar de werkgroepleden. Vergadering gaat door op donderdag 18 

februari om 20.00 uur in GC Felix Sohie. 

 

 

 Dagje Vorming 

Zoals in het begin van het jaar aangegeven moet hier nog een werkgroep rond 

komen. Ben heeft de vormingen vastgelegd dus de werkgroep moet de dag zelf wat 

inkleden. Ontvangst, vervoer, afterparty, communicatie, enz.. 

Werkgroep: Maarten, Ruben en Ben. 

 



 

 

Tegen de volgende jeugdraad moet elke vereniging de 

namen doorgeven van de mensen die willen 

meekomen! Er kunnen 6 mensen per vereniging mee. 

De kans bestaat dat er nog extra plekken vrijkomen als er een vereniging niet aan zes 

man geraakt. 

 

 

4. Nieuws van het DB  

Op 29 februari gaat de langverwachte vergadering door van jeugdraad Overijse ivm 

hun mysterieuze enquête. Hier is nog steeds niet veel meer over geweten. Meer info 

volgt dus! 

 

5. Nieuws van de schepen 

Toelichten masterplan sport en jeugd. Op dinsdag 9 februari vond er een infomoment 

plaats in verband met het masterplan sport en jeugd. Bijgevoegd bij dit verslag kan je 

het verslag van de vergadering lezen. 

De jeugdraad heeft geen toevoegingen gemaakt mbt het verslag. 

 

Oplevering speelterrein Mariën. De jeugdraad haalt aan dat het beloofde project 

helemaal niet voldoet aan het voorstel dat destijds is voorgesteld. De calesthenics zijn 

niet hetzelfde, er is geen oplaadpost voorzien onder het afdak, de tegels liggen slecht, 

het petanquebaantje ligt onder water, er is geen nieuws over de schaakstukken, er is 

geen plakbord voorzien. De jeugdraad had graag een verantwoording gekregen. Ben 

informeert bij de technische dienst en koppelt terug aan de jeugdraad in maart. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

Ben kan er niet bijzijn de eerste woensdag van maart, kan dat op een andere dag? De 

voorkeur is om dat op dinsdag 1 maart te doen! 

 

De labelmaker van de jeugddienst is verdwenen in de Joengele. Aan de vele nieuwe 

labels bij de scouts te zien zijn we er vrij zeker van waar hij is. Graag zo snel mogelijk 

terug te bezorgen! 

 

Buitenspeeldag gaat door in Hoeilaart op 13 april! Bedoeling is om op verschillende 

plekken in centrum Hoeilaart leuke activiteiten te organiseren voor kinderen van 3 tot 



 

12 jaar. JH Phobos zal er een drankstand uitbaten en 

de ouderraden organiseren er een picknick vanaf 12.00 

uur. Meer nieuws volgt! 

 

Wilfried kon er niet bij zijn, uitnodigen voor volgende keer? DB neemt contact met 

hem op. 

 

19 maart is het zwerfvuilactie van de milieuraad. Zoals elk jaar met pannenkoeken en 

een drankje. Dit jaar gaat dit door in GC Felix Sohie en wordt er ook een 

knutselworkshop voorzien. De jeugdraad doet zoals elk jaar mee, iedereen is welkom! 

Ook de jeugdverenigingen worden aangemoedigd om deel te nemen! 

 

7. Varia  

 

Geen varia! 

 

 


