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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  12 maart 2019 

 
1. AANWEZIGHEDEN 
KLJ Schiplaken (Jens Maes, Sien Peerlinck); Chiro Anto (Ian Vanmeerbeeck, Angelica Perremans); JMA 
Schiplaken (Tim De Landtsheer, Annelies Smits); Jeugdhuis  'tOogpunt (Pallieter Peters); Scouts 
Haacht - station (Sander Deronde); Albertieners ( Klaartje Martens, Jonas Vanbeginne, Justin 
Daerden); scouts en gidsen Hever - Schiplaken ( Anke Verstreken, Ilke Verstreken); Voorzitter van de 
jeugdraad ( Stefaan Bohets); schepen van jeugd (Denis Bosny), Gemeentelijke administratie (Sophie 
Moons) 
 
2. JEUGDSUBSIDIES 2018 
De ingediende dossiers voor de jeugdsubsidies van 2019 - met werkjaar 2018 worden overlopen. 
Opnieuw valt het op dat er heel wat losse kassaticketjes ingediend werden terwijl in het reglement 
duidelijk vermeld staat dat men voor infrastructuurwerken facturen dient in te dienen. 
 
Omdat dit voor sommige vereniging toch wel om een grote som geld gaat spreken we af dat de 
kasticketjes toch nog kunnen omgezet worden in facturen. Deze facturen kan men dan nog 
binnensturen tot 15/05/2019 
 
Dezelfde afspraak geldt ook voor de ontbrekende deelnamebewijzen aan vormingen.  
 
De jeugdsubsidies worden herberekend tegen onze volgende jeugdraad volgens de nieuw ingediende 
documenten. 
 
Naar de toekomst toe lijkt het de jeugdraad zinnig om het subsidiereglement dat ondertussen al 
dateert van 23 juni 2008 nog eens grondig te analyseren en eventueel ander accenten te gaan 
leggen. Bvb minder inzetten op nieuwbouw. Bekijken hoe verenigingen die geen eigen infrastructuur 
hebben maar wel lokalen huren ook een deeltje kunnen recupereren. De bedragen voor de vorming 
herbekijken, kampsubsidies,.... We pikken hier verder op in op onze volgende vergadering. De 
verenigingen nemen het idee al mee naar hun bestuur en polsen bij hun intern al even. 
 
 
3. MONITOREN VAKANTIEWERKING 2019 
Wie graag ons monitorenteam komt vervolledigen, is meer dan welkom. Sport- of creamonitoren 
kunnen één of meerdere weken de begeleiding verzorgen. Tijdens deze sport en creaweken staan de 
monitoren in voor het aanbieden van de verschillende sporten of creatieve disciplines.  
 
Volg je een pedagogische opleiding (lichamelijke opvoeding, kso, lager onderwijs, kleuteronderwijs)? 
Bezit je een gespecialiseerd trainersdiploma? Ben je minimum 15 jaar én worden 16 jaar in 2019? Zit 
je niet graag stil tijdens de vakanties? Ben je graag sportief of creatief bezig met kinderen en verdien 
je graag een centje bij? Dan ben je misschien de geschikte monitor voor onze sport en of creaweken!  
 
Hulpmonitoren: 
Moeten minimum 15 jaar zijn én 16 jaar worden in 2019. -18 jarigen worden ingeschakeld als 
hulpmonitoren tijdens onze vakantiewerking en zullen een vrijwilligersvergoeding (34,00 EUR per 
dag) ontvangen.  
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Sport- en creamonitoren: 
Moeten minimum 18 jaar zijn in 2019. Deze monitoren worden vergoed via de gepaste barema’s. 
 
Je kandidatuur kan je bezorgen aan de dienst vrije tijd (vrijetijd@boortmeerbeek.be – T  015/51 11 
45), Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. Wie zich voor 28 februari 2019 aanmeld zit mee in de 
aanwerving. Wie later soliciteert heeft beperktere keuze in voorkeur weken.  
 
Aanbod 2019 
o Paasvakantie: creaweek 8 tot 12 april 2019 voor 4 tot 12 jarigen 
o Paasvakantie: sportweek 15 tot 19 april 2019 voor 6 tot 16 jarigen 
o Begeleider buitenspeeldag 24 april 2019 (vrijwilligersvergoeding) 
o Sportsnacks (naschoolse sport): 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6 en 11/6, telkens van 
  16.45 tot 17.45 uur. 
o Zomervakantie: sportweek 1 tot 5 juli 2019 voor 6 tot 16 jarigen 
o Zomervakantie: sportweek 8 tot 12 juli 2019 voor 4 tot 12 jarigen 
o Zomervakantie: creaweek 5 tot 9 augustus 2019 voor 4 tot 12 jarigen 
o Zomervakantie:  sportweek 19 tot 23 augustus 2019 voor 4 tot 12 jarigen 
o Zomervakantie: vakantiesnacks (circus) 26 tot 30 augustus 2019 voor 4 tot 12 jarigen 
 
4. VARIA 
 
De jeugdraad zou graag opnieuw een vorming organiseren rond het thema: 
Veiligheid 
EHBO 
best mogelijke momenten om dit in te plannen is op vrijdagavond of op een zaterdag 
 
Hersamenstelling gemeentelijke adviesraden 
Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten ook steeds alle gemeentelijke adviesraden opnieuw 
worden samengesteld. In principe kunnen alle personen die nu in een adviesraad zetelen, opnieuw 
een mandaat opnemen maar ze moeten zich hiervoor wel opnieuw schriftelijk kandidaat stellen. Er 
moet over worden gewaakt dat ten hoogste twee derden van de leden van een adviesraad van 
hetzelfde geslacht is. De gemeenteraad bepaalt de manier van werken van de adviesraden en duidt 
de leden aan. Vergeet je niet opnieuw aan te melden voor 1 mei via het formulier op de 
gemeentelijke website of via info@boortmeerbeek.be. 
 
Volgende jeugdraad:  

dinsdag 22 mei 2019 om 20uur bij KLJ Schiplaken (Vaartdijk 1A, 3191 Boortmeerbeek) 
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