
 

 
Jeugdraad 28 augustus 2019 

 
 
Aanwezig:  Janne, Pieter, Sofie, Pauline, Marinne, 
Karlien, Anne, Charlotte, Marine, Isaac, Laura, Robin, Rani, Ian, Jason, Pieter en Ben 
Verontschuldigd: Louise, Sean 
Afwezig: / 
 
1. Verwelkoming – voorstelling werking jeugdraad 
We doen een rondje van de tafel zodat iedereen zich kort kan voorstellen en 
vertellen wie of wat hij/zij vertegenwoordigd in de jeugdraad: 
 
Marine – ex-hoofdleidster chiro – favo snoepje: Arlequin 
Janne – scoutsleidster – favo snoepje: napoleon 
Jason – scouts – favo snoepje: dragibus 
Pieter – schepen van jeugd – favo snoepje: napoleon 
Sofie – chiro en speelplein – favo snoep: vampierentanden met suiker 
Pauline – Chiro – favo snoepje: kersen 
Marinne – hoofdleidster chiro – favo snoepje: perzikken 
Karlien – ex-chiro – favo snoepje: dragibus 
Charlotte – hoofdleidster scouts – favo snoepje: regenboogmatten 
Anne – hoofdleidster scouts – favo snoepje: chocotof 
Ian – scouts – favo snoepje: colaflesjes 
Robin – ex-scouts en ex-phobos,  kandidaat DB – favo snoepje: suiker 
Isaac – ex-scouts en ex-voorzitter Phobos kanidaat DB – favo snoepje: dragibus 
Ben – jeugdconsulent – favo snoepje: kersen 
Laura – ex-chiro en DB JR – favo snoepje: kikkers en cola/kers flesjes 
Rani – ex-chiro en DB JR – favo  snoepje: rode mergpijpjes met witte vulling 
 
 
Ben legt kort de functie van de jeugdraad uit; de jeugdraad is een officiële 
adviesraad van de gemeente. Dat houdt in dat de jeugdraad het gemeentebestuur 
adviseert op alles wat de Hoeilaartse jeugd aanbelangt. Dat kan door spontane 
adviezen te geven op zaken die opgepikt worden door de raad en leven in het dorp 
of op vraag van het gemeentebestuur. 
Naast zijn adviserende rol organiseert de jeugdraad ook een aantal activiteiten, 
zowel voor de vrijwilligers uit het jeugdwerk (Bedanking vrijwilliger, Dagje Vorming) 
als voor het bredere Hoeilaartse publiek (Ontbijtfilm). Daarnaast vertegenwoordigd 
de raad de Hoeilaartse jeugd op verschillende overleggen en vergaderingen. 
 
Ben, de jeugdconsulent is secretaris van de jeugdraad en maakt verslag van alle 
vergaderingen. Samen met Pieter, schepen van Jeugd, vervult hij een adviserende 
rol in de jeugdraad. Zij hebben dus geen stemrecht in de raad, maar staan de leden 
wel bij met advies en informatie. 



 

 
2. Voorstel nieuw DB + stemming 
Kandidaten Rani, Laura, Isaac en Robin zijn 
kandidaat om het dagelijks bestuur van de 
jeugdraad te vormen. Na stemming worden allen 
unaniem verkozen als DB voor het volgende 
werkjaar. Rani Hazaert zal ook dit jaar de rol van voorzitter op zich nemen. 
 
 
3. Stand van zaken lopende projecten  
   - Win je Eigen Fuif 
Er zijn momenteel geen reacties binnen. De deadline vervalt op 31 augustus, dus we 
vrezen dat er geen reacties gaan binnenkomen. De werkgroep overweegt dan ook 
om de deadline te verschuiven. 
 
Een warme oproep aan scouts en chiro om toch nog een aanvraag in te dienen.  
 
Er wordt na overleg beslist om de deadline te behouden op de 31e augustus. Als er 
geen aanvraag binnenkomt tegen die tijd wordt de deadline opgeschoven naar 17 
oktober 2019. Op die manier krijgen ook de jeugdverenigingen de kans om een 
onderbouwd voorstel in te dienen. 
 
   - Dagje Vorming & Bedanking Vrijwilligers 
Gaat nu zaterdag 31/08 door! Alle jeugdraders die kunnen worden verwacht om 
aanwezig te zijn! 
 
Het programma: 

• 11 uur: klaarzetten en briefing in het nieuwe sport- en jeugdcentrum 
• 11.45 uur: vertrekken met de gemeentebus naar de vorming brand blussen 
• 15.30 uur: einde vorming en terugkomst naar Hoeilaart 
• 16 uur: tapcursus en simulatie van het bonnetjessysteem dat op het 

druivenfestival zal gehanteerd worden. Alle verenigingen die een tap uitbaten 
tijdens het festival zijn hierop uitgenodigd. Er wordt een powerpoint 
presentatie gegeven om het systeem zo duidelijk mogelijk uit te leggen aan de 
deelnemers. 

• 18u: einde tapcursus 
 
Aansluitend afspraak aan de joengele voor BBQ – bedanking vrijwilligers! 
 
Er is geen lunch voorzien ’s middags, voor de BBQ moet je je eigen vleesje voorzien! 
 
Ian, Nick, Jason, Charlotte staan in voor het klaarzetten van de bbq aan de Joengele 
en zorgen dat ze om 16u deelnemen aan de tapcursus. 
 



 

Ben bezorgd loper en bankkaart aan Rani zodat zij 
inkopen kunnen doen en gaan klaarzetten in de 
Joengele, keuken Chiro. 
 
4. Verdeling werkgroepen  
Traditioneel wordt op de eerste jeugdraad van het 
jaar de lijst met verschillende werkgroepen overlopen. Dit punt stellen we echter uit 
naar volgende vergaderign aangezien er nog enkele werkgroepen van vorig jaar 
actief zijn.  
 
Een werkgroep kan echter niet zo lang wachten. Vorig jaar werd namelijk besloten 
om een actie op te zetten rond de Dag van de Jeugdbeweging. Aangezien de Dag 
van de Jeugdbeweging al op 18 oktober plaatsvind moet er nu een werkgroepje rond 
worden opgestart. De werkgroep is volledig vrij om een concept uit te denken. Dat 
kan gaan van een after work voor leiding, een fuif, tot acties op de speelplaatsen van 
de scholen, noem maar op. De doelgroep kan zowel kinderen zijn die in uniform naar 
school gaan als leiding. 
Werkgroep: robin, marinne, janne, sofie. 
 
 
5. Nieuws van het DB  

- Etentje jeugdraden druivenstreek: 21 september! 
Isaac, Jason, Pauline, Charlotte, Marinne, Sofie, Marine en Anne zijn er niet. 
Het DB polst bij de andere jeugdraden of de datum voor hun nog ok is, indien niet 
verschuiven we naar het voorjaar van 2020. 

  
- Afscheidsetentje  

9 november! Lise heeft bevestigd dat zij die avond ook vrij is. Noteer dus in je 
agenda! Suggesties voor restaurantjes zijn welkom en te bezorgen aan het  DB! 

 
- Goedkeuren nieuwe statuten 

Dit puntje werd in mei en juni al eens aangehaald door Ben en ligt nu ter 
goedkeuring voor aan de jeugdraad.  
 
Een kort woordje uitleg: 
Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten alle adviesraden opnieuw samengesteld 
worden en mandaat krijgen van de gemeenteraad. Dit leek voor het 
gemeentebestuur het perfecte moment om werk te maken van de statuten van de 
raden. De statuten bepalen in grote lijnen hoe je als raad wordt samengesteld, welke 
onderwerpen er aan bod komen, hoe het lidmaatschap werkt, enz..  
De krijtlijnen dus die bepalen hoe de raad werkt. Bedoeling is nu om alle adviesraden 
volgens de zelfde structuur te laten werken en statuten op te stellen die gebaseerd 
zijn op een basis-sjabloon. Op die manier vertrekken alle raden van hetzelfde 
document en zijn de statuten ook grotendeels hetzelfde. 



 

Aanvullend op de statuten komt er dan ook nog 
een huishoudelijk reglement waarin de werking van 
de raad nog meer in detail zal worden beschreven. 
Dat is echter voor een volgende vergadering! 
 
Ben overloopt de statuten en staat stil bij enkele 
onderdelen waar de raad een beslissing over dient te nemen. 
 
Aanpassingen/besluiten: 

• Mensen in het Dagelijks Bestuur moeten zich niet voor meerdere jaren 
engageren maar worden per jaar verkozen. Er is geen limiet op het aantal 
keer dat je verkozen kan worden, je mag jezelf dus jaarlijks opnieuw 
kandidaat stellen. 

• Stemrecht beperkt zich niet tot de mensen van de kern. De 
jeugdverenigingen, initiatieven en individueel geïnteresseerden krijgen elk 2 
stemmen in de raad, ongeacht het aantal leden er in de raad zitten. Bij 
stemming moet er consensus zijn, als dat niet het geval is is de kern 
gemachtigd om de beslissing te nemen. 

 
De jeugdraad keurt het voorstel voor de nieuwe statuten unaniem goed.  

 
6. Nieuws van de schepen 

- Werken in de loods 
Pieter stelt de vraag hoe het werken aan de lichtstoetwagens in de loods tot dusver 
loopt. De verenigingen geven aan dat er enkele klachten zijn binnengekomen rond 
het werken in de lood; geluidsoverlast van de buren, containerpark betreden, auto’s 
en banken op de parking. 
 
Marinne haalt aan dat mensen gerust langs mogen komen om problemen of klachten 
te komen melden en dat er zeker naar hen geluisterd zal worden. Ze haalt ook aan 
dat het probleem niet opgeblazen moet worden. De leden van de raad die in de loods 
werken halen aan dat er dit jaar zelden echt gefeest wordt en dat de geluidsoverlast 
minder is dan andere jaren. 
 
Robin haalt aan dat er weinig begrip is voor het feit dat de verenigingen heel lang en 
hard werken aan praalwagens voor de lichtstoet. Hij vraagt begrip voor het feit dat 
er veel jongeren zich enorm inzetten hiervoor. 
 
Spontane feestjes en geplande feestjes vinden beide plaats. Marine haalt aan dat 
hier wel afspraken rond kunnen gemaakt worden zodat feestjes enkel in het 
weekend kunnen doorgaan. Al wordt er wel opgemerkt dat dit veel minder voorvalt 
dan andere jaren.  
 
Klachten die binnenkomen zijn vaak terecht, de hoofdleiding geeft klachten ook 
meteen door naar de betrokken leiding. 



 

 
- Brief van scouts en chiro aan het 

college 
De hoofdleiding van beide verenigingen heeft een 
brief geschreven naar het college met een aantal 
klachten in opgelijst met betrekking tot de 
Joengele.  
 
Er worden in de brief enkele mankementen en defecten aangehaald, waarvan er een 
aantal intussen al een hele tijd aanslepen. Meest urgente probleem is de voordeur 
van de jeugdlokalen die nu ook niet meer gesloten kan worden. 
 
Pieter geeft mee dat de brief goed ontvangen is door het college en dat Ben samen 
met de technische dienst op zoek gaat naar oplossingen. Hij deelt ook mee dat er 
budget voorzien is voor de vervanging van de voordeur en dat die dus zeker dit jaar 
zal gebeuren. 
 
Om het probleem van de deur tijdelijk op te lossen wordt voorgesteld om een ketting 
met cijferslot of hangslot te voorzien. De deur vervangen zal nog even tijd vragen, 
zeker met het Druivenfestival in het verschiet. 
 
 

- GECORO: 
Proficiat Anne, Charlotte, Sean, Marinne jullie zijn aangesteld als leden van de 
GECORO; de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze raad buigt 
zich over de grote bouwprojecten in het dorp. Het is de allereerste keer dat de 
jeugdverenigingen een vertegenwoordiging hebben in de raad! 
 

- Kontrol picknick / kaastaartenwedstrijd 
8 september 2019 is het KONTROL picknick. Pieter deelt de prijzen uit en zal dus niet 
deelnemen deze keer, maar wilt wel zijn keuken openstellen op 7 september in de 
voormiddag om samen met geïnteresseerde jeugdraders een taart te bakken! 
Interesse? Geef een seintje! 

 
 
7. Nieuws van de jeugddienst 

- Indienen aanvraag kampsubsidies voor scouts en chiro  
Ben stuurt het aanvraagformulier door naar de hoofdleiding van beide verenigingen. 
In te dienen vóór de jeugdraad van oktober! 
 

- Oproep Halloweenactiviteit 
Naar jaarlijkse gewoonte doet Ben opnieuw een oproep naar de verenigingen om een 
activiteit te organiseren voor Halloween. Je kan daarvoor een extra projectsubisidie 
aanvragen bij de gemeente! Indien er interesse is, geef gerust een seintje aan Ben! 

 



 

- Opening vrijetijdscentrum  
Op zaterdag 12 oktober wordt het nieuwe centrum 
officieel geopend. Bedoeling is om er soort 
opendeurdag van te maken waarbij alle clubs en 
verenigingen een initiatie/workshop/demonstratie 
kunnen geven voor de bezoekers. Elke bezoeker 
zal een stempelkaart krijgen en als hij/zij een bepaald aantal initiaties gedaan heeft 
zal hij die stempelkaart ’s avonds kunnen inruilen voor een gratis maaltijd aan een 
van de voorziene foodtrucks.  
 
De Chiro is op leidingsweekend, maar de aspi’s zouden wel deelnemen onder leiding 
van de ex-hoofdleidsters Lisa en Melissa. De scouts zal ook een spel voorzien en 
komen ook met hun leden die dag langs. 
 
Ben haalt aan dat er na de workshops ook een kinderfuif voorzien is en dat het dus 
interessant kan zijn om daar nog aan deel te nemen met de kinderen. Als afsluiter is 
er ook een optreden voorzien ’s avonds. 
 
Ook de jeugdraad werd gevraagd om een initiatief te nemen. Het dagelijks bestuur 
stelt dan ook voor om ’s avonds de toog te bemannen tijdens de receptie en het 
aansluitend optreden. 
 
Hieronder een klein schema van het uurrooster van die dag zodat scouts en chiro 
kunnen doorgeven aan de dienst vrije tijd en hun leden wanneer ze juist aanwezig 
zullen zijn: 
 

12/10/2019 Opening vrijetijdscentrum 
13:00-13:50  initiatie/demonstratie/sessie 1 
14:00-14:50  initiatie/demonstratie/sessie 2 
15:00-16:00  huldiging sport: kinderen + fotobooth 
16:00 -16:50  initiatie/demonstratie/sessie 3 
17:00 – 17:50 initiatie/demonstratie/sessie 4 
18:00 – 19:00 Huldiging sport: volwassenen + start kinderfuif 
19:00 – 20:30 Officiële opening – Bedanking medewerkers 
20:30 – 21:30 Artiest Ontpopt! – optreden 
21:30 tot 23:00  Afsluiter – plaatjes draaien met Bart en Koen 

 
-  Stand van zaken jeugdhuis  

Sinds begin augustus heeft Ben al enkele keren samengezet met een groep jongeren 
die interesse hebben om een nieuw jeugdhuis op te starten in Hoeilaart. Het gaat om 
een groep van ongeveer een 15-tal jongens en meisjes uit zowel scouts als chiro, 
maar ook jeugdverenigingen uit andere gemeenten en individueel geïnteresseerden. 
Een heel gevarieerde groep dus. 



 

Als start-activiteit werd besloten om I Do Like 
Mondays te organiseren in het nieuwe jeugdhuis. 
De promo hierrond is intussen opgestart en de 
groep kreeg ook al de goedkeuring van het college 
en het druivencomite. Daarnaast ontvingen ze ook 
een projectsubisidie. 
 
Ben blijft het jeugdhuis op de voet opvolgen, maar het is wel de bedoeling dat ze 
alles zelf organiseren en zelf initiatief nemen. Voorlopig liggen ze op schema met de 
voorbereidingen en lijkt alles goed te komen. 
 
Een bezoekje van de jeugdraad tijdens hun eerste evenement zou evenwel enorm 
geapprecieerd worden (hint hint)! 
 

-  Stand van zaken infrastructuurreglement 
Aan de start van de zomer en afgelopen maandag kwam er een werkgroep samen 
die bestond uit afgevaardigden voor sport, jeugd, senioren en cultuur. Zij hebben het 
tijdens twee vergaderingen gehad over de structuur voor het nieuwe infrastructuur 
reglement dat in opmaak is.  
 
Door de constructie van het het nieuwe sport- en jeugdcentrum komen er namelijk 
een aantal te huren ruimtes bij.  
 
In het nieuwe reglement zullen basisprincipes voor verhuur aan bod komen en wordt 
er vooral gewerkt aan een duidelijker systeem voor verhuur. Ook prijsgroepen en 
tarieven worden hierbij onder de loep genomen. 
 
Na een korte discussie op de raad over het verlenen van voorrang aan 
jeugdinitiatieven in de polyvalente zalen en het gegeven dat de sportclubs al bij 
aanvang een groot deel van die polyvalente ruimtes hebben ingepalmd is het 
duidelijk dat dit onderwerp heel delicaat is. 
 
Er zijn nog enkele knopen die doorgehakt dienen te worden door het college. Het 
voorstel voor het nieuwe reglement volgt snel daarna en zal aan de raden ter advies 
worden voorgelegd. 
 
 
 
8. Varia  
Nog Tijd Zat-materiaal en oordoppen zijn vanaf 9 september op te halen aan de balie 
van het GC Felix Sohie. Elke tooghouder zal minstens een affiche omhoog hangen 
aan zijn toog. De voortogen liggen in de berging van het parkpaviljoen. Deze zijn 
beschikbaar voor het scoutsdorp, maar zijn op zondag voorzien voor Nerorock. 
 
De verenigingen vragen of er apart oordopjes voorzien kunnen worden voor tijdens 
de lichtstoet. Vooral de kinderen die vlak achter de wagen lopen kunnen last hebben 
van te luide muziek. Ben speelt de vraag door naar zijn collega Sam. 
 



 

Isaac haalt aan dat er de laatste tijd veel fietsen 
gestolen worden. De jeugdraad beaamt volmondig! 
Het lijkt vaak om loshangende fietsen te zijn die 
worden meegenomen. Graveeractie van de politie 
tijdens de opening van het jeugd- en sportcentrum 
kan misschien een goed idee zijn? Pieter haalt aan 
dat er ook een alternatief bestaat zoals mybike, een sticker met qr-code zodat 
anderen gevonden fietsen ook kunnen scannen. Ben haalt aan dat er eventueel een 
brief kan geschreven worden naar de mensen van het BIN-netwerk om het probleem 
aan te halen en in te zetten op sensibilisering. 
 
Sylvia wilt graag iedereen bedanken en de jeugdraad veel succes wensen in de 
toekomst! 
 
 
 
 

VOLGENDE VERGADERING 2 OKTOBER 2019 OM 19u30 !!! 


