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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  8 december 2015 

 
Aanwezig: 
Stefaan Bohets voorzitter Scouts Hever Schiplaken 
Isolde Van der Massen lid KLJ Schiplaken 
Leen Lauwens lid Chiro Anto 
Jeroen Baudet lid Chiro Anto 
Jo Verstreken lid Scouts Hever Schiplaken 
Pallieter Peters lid Jeugdhuis tOogpunt vzw 
Thomas Doms lid Scouts Boortmeerbeek 
Andreas Doms lid Scouts Boortmeerbeek 
Hans De Locht bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Sophie Moons secretaris administratie 
 
Verontschuldigd:  
Francoise Bodson lid JMA Schiplaken 
Wim Van Hoof lid JMA Schiplaken 
Marita Palstermans  Gemeenteraadslid 
 
 

 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG JEUGDRAAD 8 SEPTEMBER 2015 
 
De jeugdraad keurt het verslag van de vorige vergadering goed. 
 
2. EVALUATIE NACHT VAN DE JEUGD 2015 
 
opkomst +/- 800 personen (+/- 300 personen minder dan editie 2014) 
bezoekers als maar jonger 
samenwerking met sporthal/ gemeente 

• alles vlot verlopen 
• volgende editie: maandag 31 oktober 2016 

enkele opmerkingen die gemeld werden: 
overplakken affiches NVDJ Haacht in Haacht -> wordt nog een aan medewerkers meegedeeld! 
reeds luide muziek op vrijdagavond (soundcheck) -> Zal rekening mee gehouden worden. 
decibelmeter niet goed zichtbaar -> was wel goed zichbaar zoals afgesprokenDe kern van het 
jeugdhuis t'Oogpunt heeft talrijke vormingen gevolgd met betrekking tot de organisatie van een 
evenement. Verenigingen mogen hen contacteren voor hun expertise en ondersteuning van fuiven 
en of evenementen. 
 
3. DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 2016 
 
vrijdag 21 oktober 2016 
 
iets doen- wat doen? 
Eerste brainstorm: 
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starten rond 15.30 uur, afsluiten rond 20 uur 
aan de sporthal 
attractiever maken parking en speeltuin - sjorren, tent,... 
pannenkoeken 
Dj-set door t'Oogpunt 
touwtrekken 
 
Advies:  
De jeugdraad adviseert het college van burgemeester en schepenen om op vrijdag 21 oktober 2016  
in samenwerking met de jeugdverenigingen een ontmoeting/evenement aan de sporthal te 
organiseren in het kader van de dag van de jeugdbeweging 2016. 
 
4. VRIJETIJDSGIDS JAN - AUG 2016 
 
nieuwe vrijetijdsgids in de brievenbus tweede helft januari 
 
inhoud: 
gemeentelijke activiteiten + activiteiten partners (HaBoBIB, Vorming +, ...) 

• vakantiewerking (gemeentelijke sport- en creaweken + ravot) 
• jeugdbewegingen 
• gezondheid 
• wandelingen 
• gemeentelijke infrastructuur 
• praktische informatie (contact) 
• gemeentelijke geschenkbonnen 

 
toevoegingen indien vrije ruimte: 
inschrijven electronische nieuwsbrief 
oproep niet georganiseerde jeugd naar jeugdraad (opentrekken alle adviesraden) 
 
in 2016 zou er een VT communicatieambetenaar aangenomen worden. 
 
5. BEWEGWIJZERING JEUGDLOKALEN 
 
de jeugdlokalen en het jeugdhuis krijgen elk 2 à 3 bewegwijzeringsborden die gemeente zal plaatsen. 
de verenigingen geven het aantal en de beste locatie (aangeduid op plannetje) door aan de jeugd 
dienst. Ze bezorgen hierbij ook de naam (vereniging of logies?) en hun logo. 
 
6. VARIA 
 

• scouts Boortmeerbeek overweegt om beter te gaan sorteren. nu werken zij met container 
gemengd afval. kan een vereniging ook een kaart voor het containerpark bekomen? 
Sophie denkt van wel, KLJ heeft een kaart op naam van de voorzitter. Sophie vraagt het na bij 
Diftar en zal hierover communiceren. 

 
• 9 januari 2016  - kerstboomverbranding Chiro Anto 

- kerstboomverbranding scouts Hever - Schiplaken 
 

• vanaf 21 december 2015 - 7 januari 2015 verandert het jeugdhuis in 't blokpunt 
je kan hier van maandag tot donderdag terecht tussen 9 en 18 uur. 
drank en eten breng je van thuis mee. 
Er zal Wifi aanwezig zijn. 
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• Bij vragen aan de gemeente, steeds Hans in CC zetten. Zo kunnen vragen beter opgevolgd 

worden. 
 

• 31 december 2015 vanaf 23 uur - oudjaar in 't Oogpunt 
 

• 13 december 2015 verkoop kerstbomen en lekkers door scouts Hever - Schiplaken. De 
opbrengst van dit alles gaat via de Warmste Week naar Prinses Harte. 

 
• jeugdsubsidies zijn nog niet uitbetaald maar worden wel verwacht voor het einde van het 

jaar. 
 

• minder goed nieuws i.v.m. subsidies vanaf 2016. 
De sectorale subsidies verdwijnen en worden mee opgenomen in het gemeentefonds. 
er is ook een vermindering van 4,74% niet geïndexeerd. 
gemeenten zijn vrij om te investeren 
alle subsidies zullen dus herberekend worden. 

 
• subsidies 2016, werkingsjaar 2015 zullen in de helft van januari opgevraagd worden. Alle 

documenten moeten ten laatste 15 februari binnen zijn. Op die manier kan de berekening 
gegarandeerd worden tegen de volgende jeugdraad waar we in detail alle kosten kunnen 
overlopen. 

 
 

volgende vergadering: dinsdag 1 maart om 20 uur in jeugdhuis 't Oogpunt 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


