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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  8 september 2015 

 
Aanwezig: 
Stefaan Bohets voorzitter Scouts Hever Schiplaken 
Bruno Van Noten lid Jeugdkoor Schiplaken (EJOK) 
Illke Merckx lid Scouts Hever Schiplaken 
Imke Aerts lid KLJ Schiplaken 
Jana Bernaerts lid KLJ Schiplaken 
Jeroen Baudet lid Chiro Anto 
Jo Verstreken lid Scouts Hever Schiplaken 
Pallieter Peters lid Jeugdhuis tOogpunt vzw 
Rob Verschueren lid Chiro Anto 
Andreas Doms lid Scouts Boortmeerbeek 
Wannes Goovaerts lid Scouts Boortmeerbeek 
Wout Henderix lid Scouts Haacht Station 
Hans De Locht bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Sophie Moons secretaris administratie 
 
Verontschuldigd:  
Francoise Bodson lid JMA Schiplaken 
Wim Van Hoof lid JMA Schiplaken 
Marita Palstermans  onafhankelijk gemeenteraadslid 
 
 

 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG JEUGDRAAD 5 MEI 2015 
 
Hans heeft de vraag van Chiro over een eigen huisnummer doorgegeven. Dit zou op termijn in orde 
komen. 

• De EHBO cursus die op 20 juni doorging in jeugdhuis 'tOogpunt en vooral gericht was op 
overmatig drug- en alcoholgebruik werd zeer nuttig bevonden. Vooral de vele praktische 
oefeningen waren leerrijk. De jeugdraad vraagt om de 2e cursus meer gericht naar 
wondverzorging en kleine ongelukjes op weekend/kamp nog dit najaar te organiseren. 
Sophie vraagt nieuwe datum aan het rode kruis. Sophie vraagt ook na of ze de powerpoint 
van de cursus kan krijgen. 

• De verenigingen die hebben meegewerkt aan Boortmeerbeek Feest 2015 waren positief over 
de algemene organisatie, de opkomst en belangstelling van de bezoekers. de ideale manier 
om je vereniging en zijn naam op een positieve manier aan de bevolking kenbaar te maken. 
De tentjes waren een goed initiatief. Dit zorgde voor een ordelijk overzicht. De periode van 
de eerste zondag van september is niet ideaal voor de verenigingen. De vraag wordt gesteld 
door scouts Hever-Schiplaken of het evenement eventueel op een zaterdag zou kunnen?   

 
2. EVALUATIE VRIJETIJDSGIDS 2015 - 2016 
 
De nieuwe vrijetijdsgids is op vrijdag 28 augustus verdeeld in alle Boortmeerbeekse brievenbussen. 
Deze editie geeft de activiteiten voor de helft van het jaar i.p.v.  voor het een ganse jaar. Bij de 
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gegevens van de verenigingen zijn er enkele foutjes geslopen. In de lijst met contactgegevens staat 
het e-mailadres van Ejok verkeerd. Bij de maand van de sportclub wordt staat er scouts Hever en 
moet scouts Hever - Schiplaken zijn. 
Vanaf begin dit jaar, met de komst van de nieuwe website, staat elke vereniging zelf in voor zijn 
correcte contactgegevens. Elke vereniging heeft een login en paswoord gekregen waarmee hij op zijn 
pagina zelf gegevens kan aanpassen en aanvullen. Als je deze nog niet zou hebben kan je bij 
Karina.bolsenbroek@boortmeerbeek.be  terecht voor meer informatie. 
 
3. CREAWEEK 'SUPERHELDEN' HERFSTVAKANTIE - MONITOREN GEZOCHT! 
 
Tijdens de herfstvakantie van dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 2015. 
Thema: SUPERHELDEN 
8 monitoren gezocht die zich creatief willen uitleven samen met een groepje kinderen rond het 
thema. Alle kunstzinnige disciplines kunnen aan bod komen: toneel, muziek, tekenen, fotografie, 
boetseren,... 
Monitoren moeten minstens 18 jaar oud zijn (of worden in dat jaar) 
Als monitor word je aangenomen onder artikel 17, dit is een statuut waarin je 25 dagen per jaar kan 
werken en die niet meetellen bij je vakantiewerk en waar je geen sociale lasten op betaald. je 
brutoloon is dus direct je nettoloon. Indien je nog studeert verdien je 81,96 euro per dag. Je werkt 
dagelijks van 8.30 tot 16.30 en 1 keer (tot 2 keer) per week voorzie je mee de opvang van 8 - 17 uur. 
Op vrijdag blijf je tot alles opgeruimd en opgekuist is (valt meestal wel mee omdat we al vroeg op de 
middag starten). 
kandidaat stellen kan via sophie.moons@boortmeerbeek.be 
 
4. MONITOR VANAF 16 JAAR 
 
Advies:  
De jeugdraad adviseert dat de minimum leeftijd van de monitoren voor de sport- en/of creaweken 
naar beneden gehaald word naar 16 jaar in plaats van 18 jaar. 
 
5. VARIA 
 
Hans geeft aan vernomen te hebben dat er een jeugdbeweging zou zijn die zich buitengesloten zou 
voelen. Het gerucht gaat dat ze niet zouden hebben mogen helpen aan de buitenspeeldag. Hans 
benadrukt dat iedereen welkom is om vrijwillig te komen helpen op gemeentelijke activiteiten. Voor 
veel van de activiteiten word de vraag naar helpende handen zelfs gesteld via de adviesraad. 
 
Scouts Boortmeerbeek: 

• 12/9 kampvuur + jenever en 2 optredens 
• afspraken rond minimum leeftijd actief zoeken naar leden. - vanaf het eerste leerjaar of 6 

jaar. enkel Chiro heeft enkele leden jonger maar dit gaat over broertjes of zusjes van leden. 
• kunnen er wegwijzers geplaatst worden naar de chirolokalen? 

 
Scouts Hever - Schiplaken: 

• overgang 19/9 
 
KLJ: 

• 8/11 spaghetti  
• Waarom duurde het bekomen van de adressenlijst 3 weken? - opvragen van gegevens uit het 

bevolkingsregister moeten gebeuren via het college van burgemeester en schepenen. Tijdens 
de grote vakantie zijn er minder frequent vergaderingen. Best de lijst goed op tijd aanvragen 
en Hans mee in cc zetten. 
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• Imke Aerts zal zich in de toekomst laten vervangen door Jana Bernaerts en Isolde Van der 
Massen. 

 
Chiro Anto: 
Mosselen 26 en 27 september 2015 
 
Ejok: Naar aanleiding van de vraag van Hans op de vorige vergadering voor de tweejarige bekroning 
voor de inspanning voor de jeugd. Kunnen we misschien nu al beginnen denken om de volgende keer 
mee te dingen naar de prijs van 20.000 euro. Eventueel eens nadenken over een voorstel voor 
speelpleintjes direct mee te integreren als er nieuwe wijken ontwikkeld worden. 
 
t' Oogpunt:  
10/10 Toogfest 
7/11 rockfuif 
14/11 Tropical indoor 
 
6. GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK ADRESSENLIJST 
 
Advies:  
De jeugdraad adviseert aan het college van burgemeester en schepenen om in de toekomst de 
adreslijsten voor nieuw te werven leden (6 jarigen) als 1 geheel en voor iedereen samen digitaal te 
verzenden naar de verenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad. 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


