
 

Jeugdraad 10 januari 2018 
 

Aanwezig:  Rhania, Lien, Rani, Lise, Anne, Sylvia, 

Maarten, Nick, Louise, Lisa, Marine, Diederik Joris en Ben 

Verontschuldigd: Jason, Laura, Karlien, Robin, Sander, Isaac, Charlotte, 

Pauline en Ben 

Afwezig:  / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

    - Evaluatie Kerstmarkt 

Vrijdag was er het meeste volk, zaterdag viel wat tegen. 

De markt van vorig jaar was gezelliger. Op vlak van inkleding kon er meer 

gedaan worden, ook qua verlichting. Het weer zat hier ook wel voor iets tussen. 

Zondag was wel succesvoller ten opzichte van vorige edities. Een pluim voor 

Lientje voor al het werk dat ze heeft gestoken in de kerstmarkt! 

 

Het initiatief voor Music for Life was heel leuk, maar ging verloren in de 

kerstmarkt. Ook de opbrengst hiervan was erg beperkt. Verdient een duidelijkere 

plaats in het gebeuren. 

 

Diederik merkt op dat de kring van kraampjes nogal beperkend was voor de 

handelaars van het plein. Nick haalt aan dat dit lag aan het feit dat de straat 

overdag geopend moest zijn.  

 

Sylvia merkt op dat het jammer is dat er veel energie wordt gestoken in het 

maken van afspraken voor het verkopen van drank en eten. Zeker aangezien er 

wel sterke drank verkocht werd bij de handelaars aan mensen die dan op hun 

beurt met hun glas op de kerstmarkt komen staan. Dit geeft een fout signaal en 

maakt het hele alcoholbeleid tijdens de kerstmarkt schijnbaar overbodig.  

 



 

De draaimolen is gemengd onthaald. Iedereen had 

een grotere molen verwacht, maar desondanks 

vonden de kinderen het wel erg leuk. Doordat de 

molen kleiner was kon hij snel opgezet worden, ook 

op momenten met niet veel kinderen. Gezien de omvang van het evenement was 

de molen wel een groot succes.  

 

    - Solidariteitsactie – Ontbijtfilm  

GROS is opnieuw bereid om te sponsoren. Zij voorzien ons opnieuw van fairtrade 

producten (koffie, thee, choco, enz..). Ook de Delhaize is bereid om ons te 

sponsoren (kaas, hesp, salami, enz..). 

 

De poll voor de film loopt tot zondag middernacht. Volgende week kan de film 

dan besteld worden. 

 

Woordje uitleg over het goede doel Orper: 

Er zijn zes huizen waar opvang voorzien wordt voor de straatkinderen en waar ze 

onder andere les krijgen. Daarnaast zijn er ook 4 gesloten huizen, met een 

internaatwerking. Er worden ook mensen ingeschakeld die op zoek gaan naar de 

families van de straatkinderen. 

Ze krijgen jaarlijks een 13.000 euro aan giften, die rechtstreeks ingezet worden 

voor de kinderen. Diederik vraagt aan Louise om een woordje uitleg over Orper 

door te sturen naar Beatrijs en Rein van de GROS, Lien bezorgt haar het 

emailadres.  

 

De mevrouw van het goede doel kan er zelf niet bij zijn, maar heeft wel een 

filmpje gemaakt om de jeugdraad te bedanken. Louise zal de dag van de film zelf 

ook een kort woordje uitleg geven. 

 

Nick, Jason en Maarten kunnen niet aanwezig zijn. De rest spreekt af om 7u30 

aan GC Felix Sohie, Ben voorziet een wisselkassa. De werkgroep zal de dag 

ervoor afspreken om bij de Delhaize langs te gaan en de wereldwinkel, zij 

spreken onderling af.  

 



 

Sylvia zal volgende maandag op het onderwijsoverleg 

de directies op de hoogte brengen. De affiche wordt 

volgende week aangepast en doorgestuurd naar 

Sylvia en de scholen, ter verspreiding naar de ouders 

via mail en smartschool. 

 

    - ‘Speeldag’ met Tompie   

Diederik ligt toe dat de highland games niet meer georganiseerd zullen worden 

tijdens de meifeesten. Er komt een Belgisch Kampioenschap 

houthakkerswedstrijd in de plaats op zondag. Dat maakt dat er op zaterdag nog 

een gat in het programma van de Meifeesten zit. De vraag die zich stelt is of de 

jeugdraad het ziet zitten om zaterdag een invulling te geven aan het programma. 

 

Maarten stelt voor om een kleinschaliger initiatief te doen, zoals lasershooting of 

archery tag. Maar ook hier is organisatie voor nodig. 

 

Er wordt beslist om dit jaar prioriteit te geven aan het verkiezingsproject. Er kan 

volgend jaar verder nagedacht worden over het concept van de speeldag. 

 

Concreet betekent dit dat de jeugdraad zijn vaste steun blijft voorzien en 

opnieuw op zondag de toog zal bemannen. 

Lisa haalt aan dat aspi’s ook steeds benaderd mogen worden om te schminken 

bijvoorbeeld. 

 

    - Verkiezingsproject 

De werkgroep heeft nog niet samengezeten tijdens de vakantie. Diederik heeft 

wel al geïnformeerd bij de VRT en de jongerendivisie om na te gaan of zij over 

informatie of beeldmateriaal hebben over de verkiezingen. Als zij over filmpjes of 

info beschikken kan die misschien ingeschakeld worden. 

Hij heeft voorlopig nog geen antwoord gekregen, maar zodra er nieuws is brengt 

hij de raad op de hoogte. De hoop is vooral dat wat het luik informeren betreft 

we een hoop hapklaar beeldmateriaal kunnen vastkrijgen. De focus van de 

jeugdraad kan dan eerder liggen op het luik inspraak. 

 



 

Op de Debattle site staat er ook een enquête die je 

kan verspreiden om de jeugd te bevragen.  

 

Nick maakt poll om datum te kiezen voor de 

werkgroep. Louise wil gerust een brainstorm organiseren voor de eerste 

bijeenkomst.  

 

4. Jeugdfonds – aanvulling fuifkoffer en speelkoffers 

Ben en het DB hebben een finale lijst opgesteld.  

Fuifkoffers: 
2 nieuwe koffers 
2 bureaulampen 
2 sorteerbakken voor kleingeld 
4 kassa’s 
3 verlengkabels op rol 
4 dominostekkers 
2 ehbo-sets 
Set van 4 walkie-talkies met oortjes 
2 stempelsets (stempels + stempelkussen) 
kleingeldteller 
 

Lijst is volledig zo en goedgekeurd. Ben kijkt de prijzen na, afhankelijk van de 

kostprijs kan er dan ook nog een aanvulling besteld worden van de speelkoffers. 

 

5. Nieuws van het DB  

Meivuur gaat niet door, er was ook sprake van een ander initiatief, maar ook dit 

zal niet doorgaan. Rani stelt voor dat werkgroep bedanking vrijwilliger werk 

maakt van een feestje. Het concept kan dan overgenomen worden van jeugdraad 

Overijse, waarbij de vrijwilligers welkom zijn en de deuren achteraf geopend 

worden voor een breder publiek. 

 

Welke vorming voor dagje vorming?  

EHBO blijft populair, maar hebben we vorig jaar al gedaan. Grime lijkt ook 

populair. De werkgroep gaat op zoek naar enkele voorstellen.  

Ben haalt aan dat als er grote interesse voor EHBO de gemeente, los van dagje 

vorming, een cursus kan organiseren voor de jeugdverenigingen.  

 

 



 

6. Nieuws van de schepen  

Schepen Annelies Vanderlinden vraagt of er interesse 

is voor een vorming EHBO bij de jeugdverenigingen. 

Die is er, Ben pikt dit op met Bart. 

 

7. Nieuws van de jeugddienst 

Er komt een AED-toestel aan de Joengele. Dat zal gekoppeld worden aan een 

opleiding voor de leidingsploegen. Ben vraagt na welke timing hier aan 

vasthangt. 

 

Jan Van Damme heeft in december zijn ontslag gekregen als diensthoofd van de 

dienst vrije tijd en werkt niet langer voor de gemeente. De dienst gaat intern 

bekijken hoe Jan zijn vertrek opgevangen zal moeten worden. Dit betekent dat 

er dit jaar 3 nieuwe medewerkers gezocht moeten worden (administratief 

medewerker, beleidsmedewerker en diensthoofd) en dat er de komende periode 

een grotere werkdruk zal liggen op de overgebleven coördinatoren.  

 

Container hout is leeg en kan opgehaald worden door de TD, de container wordt 

dan begin juni opnieuw aan de Joengele gezet voor de kampen. 

 

8. Varia  

Anne vraagt waar en hoe laat er afgesproken wordt voor de zwerfvuilactie, dan 

kan dit in de Korrel worden opgenomen. Diederik vraagt het na bij zijn pa en laat 

nog iets weten. 

 

Nick laat weten dat Scouts en Gidsen Vlaanderen ook aanspoort om een 

schrijven op te stellen met de noden van de jeugdverenigingen voor de 

verkiezingen. De scouts is dat niet van plan, bedoeling is om die visie te 

omvatten in het project van de jeugdraad. Nick kan eventueel wel vragen om 

nuttige info door te spelen aan de werkgroep. 

 

Sylvia haalt aan dat de wilgenhutten van de speeltuin park beschadigd beginnen 

te worden. Hier wordt best eens naar gekeken en weggehaald. Het zou leuk zijn 

moesten ze vervangen worden in een poging de wilgenhutten wel te laten 

pakken. 



 

 

Nick staat op de groepsfoto van Pro Hoeilaart. Hij 

verduidelijkt dat hij geen lid van Pro geworden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Dagelijks Bestuur, 

Rani Hazaert 

Lien Joly 

Rhania Nakhili 


