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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  3 mei 2016 

 
1. AANWEZIGHEDEN 
 
Stefaan Bohets - voorzitter, Bruno Van Noten - EJOK, Francoise Bodson en Wim Van Hoof - JMA 
Schiplaken, Isolde Van Der Massen en Jana Bervoets - KLJ Schiplaken, Leen Lauwers - Chiro Anto, Jo 
Verstreken - Scouts Hever - Schiplaken, Pallieter Peters - Jeugdhuis tOogpunt, Wannes Goovaerts en 
Andreas Doms - Scouts Boortmeerbeek, Hans De Locht - Schepen, Sophie Moons – administratie 
 
 
 
 
 
 
2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
De jeugdraad zou graag het verslag eerder ontvangen. Momenteel wordt dit verstuurd nadat het 
college van burgemeester en schepenen het ter kennisname hebben aangenomen. (+/- 2 à 3 weken 
na de vergadering) Sophie vraagt uit of dit een verplichte procedure is of niet. De jeugdraad krijgt 
sowieso zijn verslagen al eerder dan de andere adviesraden waar het de gewoonte is dat de 
verslagen mee opgestuurd worden met de uitnodiging voor de volgende raad. 
 
3. BEWEGWIJZERING JEUGDLOKALEN 
 
Iedereen heeft zijn aanvraag ingediend. De locaties zijn allemaal zinvol. 
Het gemeentebestuur bekijkt of deze pijlen gefinancierd kunnen worden via de impulssubsidie voor 
jeugdwerk. 
 
4. JEUGDSUBSIDIES 
 
Het jeugdhuis vraagt of er een mogelijkheid is om de aankoop van een verplichte vaste decibelmeter 
via de subsidieverdeling van 2017 met werkingsjaar 2016 kan geregeld worden. De andere 
verenigingen zijn akkoord dat de aankoop hiervan met een budget geraamd op 300,00 à 350,00 EUR 
via de subsidieverdeling kan gebeuren. Meest voor de hand liggende procedure is dat we dit bedrag 
aftrekken of inbrengen bij de infrastructuursubsidie 
 
Advies:  
De jeugdraad geeft zijn akkoord over de subsidieverdeling van 2016 voor het werkingsjaar 2015. 
De jeugdraad geeft hierbij een positief advies aan het college van burgemeester en schepenen om 
over te gaan tot de uitbetaling van de subsidies voor jeugdwerk. 
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5. DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 
vrijdag 21 oktober 2016 
starten rond 15.30 uur, afsluiten rond 20 uur 
 
locatie: basketveldje aan de sporthal 
 
activiteit: 

• Gratis pannenkoeken voor iedereen (in uniform?) 
• animatie? spel, wedstrijd,... ? eenvoudig omwille van grote groep 

 
• Scouts Hever-Schiplaken kan wel volk leveren de dag zelf 
• Scouts Boortmeerbeek vindt moeilijk helpende handen omdat de meeste op kot zitten. 
• KLJ weet niet of het helpende handen kan vinden? misschien bij de VZW? 

 
• toogpunt zorgt voor DJ set  - gemeente helpt logistiek door evenementenkast open te stellen 

en kabel te voorzien tot aan basketplein. Sabam en billijke vergoeding zullen ook door het 
gemeentebestuur aangevraagd en betaald worden. 

 
Hoe krijgen we onze leden daar? 
De gemeente kan eventueel instaan voor busvervoer van de lagere scholen in de gemeente tot aan 
de sporthal. maar wat met verantwoordelijkheid? Ook als evenement open staat voor niet 
aangesloten leden, wie is er verantwoordelijk voor wie? eigen leden ken je, vriendjes niet. eventueel 
werken met voorinschrijving of niet of gewoon geen busvervoer? punt om over na te denken. 
 
We spreken af om tegen de volgende jeugdraad een planning te hebben welke vereniging welke hulp 
kan leveren. zowel hulp op donderdagavond klaarzetten tent tOogpunt, als op vrijdag namiddag 
Er wordt een werkgroep opgericht die al concrete plannen maakt tegen onze volgende vergadering. 
Voorlopig geven Pallieter en Wannes zich op. Uiteraard zijn er meer leden welkom om mee dit 
evenement te plannen. 
 
6. NIET GEORGANISEERDE JEUGD SAMEN BRENGEN 
 
wanneer:  na NVDJ ergens in November? 
Wat:  

• voorstellen visie jeugdraad. niet hoe het nu werkt maar hoe we het graag zouden zien 
werken. 

•  leden jeugdraad en of helpende handen werven. 
• anoniem ideeën of knelpunten vragen (op voorhand bij uitnodiging, formulier 

binnenbrengen in bus) 
informatie verwerken en tonen.  

• Debat op gang trekken. 
 
Voor dit evenement wordt ook een werkgroep opgericht. Leen en Jo willen zich hier al over 
ontfermen, wie sluit hier nog bij aan? 
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7. PARTICIPATIE ACTIVITEITEN 
 

• Rommelmarkt: 15 augustus  
• Boortmeerbeek Feest: zondag 4 september van 14 - 18 uur 
• Kerstmarkt:  donderdag 22 december 2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur. 

animatie word voorzien, vb. een dixiebandje, een kerstman die rondgaat in het dorp, 
eventueel kinderanimatie, enz.  (De gemeente kan voor tafels zorgen, maar niet voor tenten) 
het standgeld is gratis. 

 
binnenkort moeten er weer gegevens ingediend worden voor de vrijetijdsgids.  
denk aan de maand van de vereniging... 
 
Jo vraagt dat als alle gegevens het zefde blijven je dit weer moet doorgeven. Sophie meldt dat je het 
op zijn minst moet bevestigen dat de gegevens hetzelfde blijven. Wie niet bevestigt wordt mogelijks 
niet meer opgenomen in de brochure. Ook de  gegevens op website moeten worden bijhouden. 
Binnenkort zal elke vereniging die zijn gegevens niet heeft aangevuld van de verenigingengids op de 
gemeentelijke website af vliegen. Indien vragen hierover neem je gerust contact op! 
Hans vraagt om dringend de gegevens van de verenigingen in de verenigingengids op de website van 
de gemeente aan te vullen.  
Verenigingen die dit niet doen, zullen van e site verwijderd worden wegens te rommelig en slordige 
vormgeving. 
 
Momenteel is er een hiaat in het opladen van de activiteiten vermeld in de Uit databank. Daar wordt 
aan gewerkt en zou spoedig weer in orde moeten zijn. Als dit goed werkt is dit een uitgelezen plek 
om je evenement te promoten. 
 
 
8. VARIA 
 
agenda: 
 
14/5 Giverfuif Retro - Stamkroeg Scouts Hever-Schiplaken 
14/5 Streekbierenavond terreinen scouts Boortmeerbeek 
28/5 Soirée KLJ - bosuil 
24/6 tropical party - parking AD Delhaize 
 
kampen: 
Scouts Hever Schiplaken van 17 - 27/07 naar incourt 
Chiro Anto van 21 - 31/07 naar Riemst 
Scouts Boortmeerbeek van 17 - 27/07 naar Chiny 
KLJ van 21 - 31/07 naar Wechelderzande 
 
 

Volgende Jeugdraad: dinsdag 13 september om 20 uur bij scouts Hever – Schiplaken 

 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


