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JEUGDRAAD  
 

 
Zitting van  9 september 2019 

AANWEZIGHEDEN 
 
Aanwezig: Albertieners (Melissa Van der Geest, Jonas Vanbeginne); Chiro Anto (Ian Vanmeerbeeck, 
Michelle Geerens); Jeugdhuis t’Oogpunt (Niels Buls);JMA Schiplaken (Tim De Landtsheer); KLJ 
Schiplaken (Jens Maes, Igor Bulcke); Scouts Boortmeerbeek (Robin Schillebeeckx, Vince Marien)  ; 
Scouts Hever – Schiplaken (Anke Versterken + 1); individueel (Angelica Perremans); Voorzitter 
(Stefaan Bohets); schepen van jeugd (Denis Bosny); gemeenteraadslid (Gert Verscheuren); 
jeugdambtenaar (Sophie Moons) 
 
Verontschuldigd: scouts Haacht station; politiezone B/H/K 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING VAN 22 MEI 2019 
De gemeentelijke administratie ontving van de koepelorganisaties Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen enkele contactgegevens  van logerende of 
doortrekkende groepen die op Boortmeerbeeks grondgebied verbleven. Echter heeft de 
gemeente de indruk dat zij met deze info niet altijd helemaal compleet op de hoogte is. Ook 
komt deze info van de koepels altijd zeer last minute door. Er zijn 2 redenen waarom de 
gemeente deze gegevens opvraagt. De eerste en belangrijkste is in functie van de veiligheid. 
Stel dat er eventueel een rampenplan afgekondigd wordt of andere belangrijke informatie 
die naar de bevolking toe moet gecommuniceerd worden dan is het handig dat wij weten 
hoeveel personen er waar verblijven en wie we kunnen contacteren. 2e reden is dat wij graag 
op voorhand een kamppakket versturen naar de bezoekers (Dit is een boekje met algemene 
informatie over winkels, dokters, activiteiten,… en onze contactgegevens). Graag dus even 
doorgeven aan de personen die de verhuur beheren van de contactgegevens van groepen 
die op kamp maar zelfs ook op weekend komen automatisch altijd door te geven aan de 
jeugddienst aub. 
 
De jeugdsubsidies werkjaar 2018 zijn vorige week betaald. 
 
interesse in nieuwe vormingen. 

 EHBO (praktisch) 
 veiligheid bij evenementen 

alsook de aankoop voor een mobiele decibelmeter zijn in behandeling. Door de slechts 
gedeeltelijke (halftijdse) werkhervatting van de jeugdambtenaar blijven deze taken wat op 
de langere baan achter. 

 
 

2. HERSAMENSTALLING JEUGDRAAD 
Bij het starten van een nieuwe beleidsperiode worden alle adviesraden van het 
gemeentebestuur opnieuw samengesteld. Voor een periode van zes jaar kiezen deze raden 
eveneens een nieuw bestuur. Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2019 werd 
de samenstelling van de jeugdraad bepaald voor de legislatuur 2019 – 2024. Dus in principe 
voor zes jaar maar in de praktijk voor de jeugdraad kan dit meermaals (bvb jaarlijks) herzien 
worden. Bij de samenstelling van de jeugdraad werd er rekening gehouden met een 
verhouding van maximum 1/3 mannen, vrouwen. 
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Slechts Robin De Hertogh, Tim De Landtsheer en Klaartje Martens stelden zich officieel 
kandidaat via de link op de gemeentelijke website. 
Omdat deze procedure voor het opnieuw kandidaatstellen via de website door de andere 
leden van de jeugdraad mis begrepen was en zij er van uit gingen dat dit voor de reeds 
bestaande lidmaatschappen automatisch zou verlopen. 
  

Adviseert de jeugdraad om Melissa Van der Geest, Jonas Vanbeginne, Ian 
Vanmeerbeeck, Michelle Geerens, Niels Buls, Jens Maes, Robin Schillebeeckx, Vince 
Marien,  Anke Versterken, Lara Decuyper, Ilke Verstreken, en Stefaan Bohets alsnog 
officieel te erkennen als lid van de jeugdraad.  
Meer nog;  Igor Bulcke aan te stellen als ondervoorzitter en Angelica Perremans 
aan te stellen als voorzitter van de jeugdraad 
 
 

3. ADVIES MEERJARENPLANNING 
Omwille van te weinig inhoudelijke kennis word dit punt uitgesteld naar de volgende 
vergadering. 
 
 

4. DAG VAN DE JEUGDBEWEGING VRIJDAG 18 OKTOBER 2019 
 Op zondag 13 oktober 2019 wordt om 17.30 uur bij Chiro Anto afgesproken om de 

(spel)activiteiten voor DVDJ 2019 voor te bereiden. De bedoeling is dat er (minstens) twee 

personen per vereniging aanwezig zijn. Voor de Dag van de Jeugdbeweging kan gebruik worden 

gemaakt van het spelmateriaal dat in de sporthal aanwezig is. (ballen, houten blokken, sjoelbak, 

reuzen Jenga, 4 op een rij, tennisballen en rackets, Kubb) 

 De gemeente zal op donderdag 17 oktober 2019 tijdens de dag de nodige tenten ophalen bij 

scouts Hever en afzetten aan de sporthal. Deze tenten worden op donderdag 17 oktober 2019 

om 20 uur aan de sporthal opgezet. Hiervoor rekenen we op 2 à 3 medewerkers per vereniging. 

De tenten worden geplaats op de personeelsparking voor de sporthal. 2 tenten voor het bakken 

van de pannenkoeken en 2 tenten te voorzien voor het opbergen van de boekentassen. In de 

tent voor de boekentassen zullen per vereniging met nadars of tafels vakken worden gemaakt 

zodat er toch een minimum aan orde mogelijk is. Sophie heeft nog affiches met de namen van de 

verenigingen op. 

 DVDJ gaat meer de ecologische toer op 

Bij aankomst van de deelnemers aan de sporthal wordt een fruitje voorzien.  

Sapjes en flesjes worden vervangen door karaffen en leidingwater eventueel op smaak gebracht 

met een grenadine. De herbruikbare bakers en karaffen alsook de nodige afwastuil worden 

voorzien door scouts Hever (Dit kan mee opgehaald worden op donderdag samen met de tenten) 

Traditiegetrouw worden er pannenkoeken a volonté voorzien. Sophie zorgt voor de nodige 

ingrediënten en bezorgt die tijdig bij elke vereniging. Op het deelnameformulier wordt de 

mogelijkheid voorzien om een voedselallergie te signaleren. We stappen af van de gluttenvrije, 

lactosevrije e.a. pannenkoeken daar deze niet echt consistent zijn en weinig appetijtelijk ogen 

(en proeven). In plaats daarvan worden alergievrije cakejes voorzien 

Om de pannenkoeken vlotjes op te warmen zijn er minstens zes microgolfovens nodig.  

Scouts Boortmeerbeek kan drie microgolfovens meebrengen, Scouts Hever – Schiplaken eentje, 

KLJ eentje, Denis eentje en Niels misschien ook eentje. Alleszins hoe meer ovens hoe vlotter het 

opwarmen kan verlopen. 
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 Sophie zorgt voor festivalbandjes van DVDJ 2019. Om de deelnemers in groepen te kunnen 

opdelen wordt bij aankomst een gekleurde stip op hun hand getekend.  

 Ook de inschrijvingen van deelnemers die gebruik wensen te maken van het busvervoer, verloopt 

via Sophie Moons. Inschrijven kan tot uiterlijk 11/10/2019 

 ‘tOogpunt zorgtopnieuw voor extra ondersteuning en een geluidsinstallatie. Ian Vanmeerbeeck 

zorgt voor een spotify-playlist 

 Men kan het terrein overal rondom de sporthal verlaten. De zone achter de haag aan de 

speeltuin is hierbij zeker een aandachtspunt. We sluiten het terrein provisoir af met nadars. 

Iedereen houdt in het oog dat kinderen niet buiten deze zone weg glippen. Na afloop mogen we 

niet vergeten deze nadars terug op te ruimen ;) 

 Aandachtspunt! De leiding van de verschillende verenigingen moet minstens met twee ter 

plaatse blijven tot alle kinderen zijn vertrokken en de tenten zijn afgebroken, het spelterrein 

opgeruimd is. Ook vragen we uitdrukkelijk om van elke jeugdbeweging minimum twee personen 

te voorzien die al om 15.30u aanwezig zijn om helpen op te starten en de eerste kinderen die 

individueel komen al op te vangen. De bussen worden voorzien rond 16.30u maar er zijn er die 

na school direct afgezakt komen. 

 
5. VARIA 

 

 Angelica spreekt uit naam van vrienden en familie van Maarten Decat wanneer ze vraagt of 
er vanuit de jeugdraad een initiatief kan genomen worden voor veiligere straten. Politiek 
gezien krijgt dit op parlementair niveau blijkbaar geen al te hoge urgentie. Daarom is het 
misschien goed om de pijlen eerder te richten op sensibiliseren i.p.v. op een politieke 
beslissing. Daar dit laatste ook een langere uitvoeringsfase zou kennen. Om krachtiger te 
staan zouden ook de jeugdraden van Haacht en Kampenhout kunnen aangesproken worden. 
Volgende vergadering komen we voorbereid brainstormen zodat we komen tot een concreet 
plan van aanpak kunnen komen. We vragen aan voormalig schepen van jeugd, nu schepen 
van mobiliteit of hij zich vrij kan maken om met ons samen te zitten die vergadering. 

 

 In het jeugdhuis is een groot scherm waar er toffe foto’s voor sfeer en ambiance zorgen. 
Wisten jullie dat je als jeugdvereniging ook gebruik kan maken van dit scherm om je 
activiteiten aan hun doelpubliek te promoten? 

 

 KLJ polst even naar de mogelijkheid om de huurauto die gebruikt wordt tijdens het kamp in 
te brengen als kampvervoer. Er wordt unaniem overeengekomen dat dit niet in aanmerking 
komt. De subsidie kampvervoer geldt enkel voor bussen en vrachtwagens die gebruikt 
worden voor het vervoer van het kampmateriaal en de leden bij aanvang en einde van het 
kamp en niet voor individueel personenvervoer. 

 

 KLJ kijkt uit naar een buitenlands kamp, alle tips en tricks van verenigingen met enige 
ervaring zijn welkom. Zo verteld scouts Bmb over hun positieve ervaring met ‘Erasmus’, 
scouts Hever – Schiplaken verwijst door naar ‘de wegwijzer’ deze organisatie helpt je met 
planning en geven ook workshops. Sophie tipt dat de workshop mogelijks in aanmerking kan 
komen als vorming bij de jeugdsubsidies. 

 

 KLJ nodigt ook nog graag iedereen uit op hun spaghettidag zondag 3 november in den Bosuil. 
 

Volgende vergadering dinsdag 22 oktober 2019 om 20 uur bij scouts en gidsen Boortmeerbeek 
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