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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  13 september 2016 

 
Aanwezig: 
Stefaan Bohets voorzitter Scouts Hever Schiplaken 
Jo Verstreken lid Scouts Hever Schiplaken 
Anke Verstreken lid scouts Hever Schiplaken 
Jana Bernaerts lid KLJ Schiplaken 
Anika Monteyne lid KLJ Schiplaken 
Pallieter Peters lid Jeugdhuis tOogpunt vzw 
Hans De Locht bevoegde schepen Open VLD 
Sophie Moons secretaris administratie 
 
Verontschuldigd:  
Bruno Van Noten lid Jeugdkoor Schiplaken (EJOK) 
Francoise Bodson lid JMA Schiplaken 
Wim Van Hoof lid JMA Schiplaken 
 
 

 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG 3 MEI 2016 
 
De jeugdraad keurt het verslag van de vorige jeugdraad goed. 
 
2. STAND VAN ZAKEN DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 
Pallieter en Wannes hebben hiervoor even samen gezeten de afgelopen weken en kwamen tot deze 
grote lijnen: 
 
vrijdag 21 oktober 2016 van 16 tot 19.30 uur 
BEKENDMAKING: 

• maandplanning verenigingen (elke vereniging spreekt zijn leden hierover aan) 
• flyer via scholen (digitaal voor GBS en Schiplaken) (wie?) 
• facebookevenement (wie?) 
• gemeentelijke lichtborden en nieuwsbrief, gemeentelijke website + inschrijfformulier voor 

busvervoer (zorgt Sophie voor) 
 

 
WAT:  pannenkoeken en drankjes (onbeperkt voor iedereen):  

• budget gemeente. 
• op donderdagavond voorbakken in de lokalen van scouts Hever. (elke vereniging stuurt 

hulp) 
• dag zelf zorgen de verenigingen voor (gas)vuur* en pannen of microgolfoven 

(*keuringsverslag!) 
• 3 tenten van scouts Hever of Chiro Anto (werkmannen gemeente kunnen donderdag 

overdag voor de verplaatsing zorgen). Tenten opzetten gebeurd op donderdagavond 
(elke vereniging stuurt helpende handen) 
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kleine spelen - touwtrekken - zakkenlopen. 
• materiaal en begeleiding door de verenigingen. 
• leden en leiding verschillende verenigingen door elkaar. 

 
AFSPRAKEN: 

• donderdag 20/10 om 19.30 uur aan de scoutslokalen in Hever enkele leden van elke 
vereniging. Van hieruit vertrekken enkele helpende handen richting sporthal om de tent 
recht te zetten en blijven enkele leden om de pannenkoeken voor te bakken. 

• vrijdag 21/10 om 15 uur zorgt elke vereniging voor minstens 2 leiding om alles op te starten. 
De andere leiding (die gaat werken of later terugkomt van school) sluit zo snel mogelijk aan. 

• vrijdag 21/10 wordt alles opgeruimd vanaf 19.30 uur iedereen helpt zodat dit snel kan 
verlopen. 

 
MATERIALEN: 

• paddestoel + stekkers evenementenkast (gemeente) 
• 1 kar tafels en 1 kar banken (gemeente) 
• enkele nadarhekken (gemeente) 
• verlichting ('tOogpunt?) 
• bandjes dag van de jeugdbeweging (Stefaan vraagt dit na?) 
• 3 tenten (scouts Hever) 
• busvervoer (gemeente) 

 
 

 
 
3. STAND VAN ZAKEN NIET GEORGANISEERDE JEUGD 
 
Jo en Leen hebben hierover kort gebrainstormd. 
 
zondag 27 november om 10 uur. 
medewerkers komen samen om 8.30 in 'tOogpunt 
 
Jo zal een facebookevent aanmaken met inschrijfmogelijkheid 
 
via Kahoot wordt er een quiz uitgewerkt zodat we luchtig naar bepaalde informatie kunnen toetsen 
en eventueel zelfs een gesprek op gang kunnen trekken. 
 
de gemeente levert 2 tafels voor het buffet en voorziet ook in koffiekoeken en/of broodjes. 
 
 
 
 
 
4. JEUGDSUBSIDIES 2015 
 
De jeugdsubsidies zijn uitbetaald.  
scouts Hever - Schiplaken heeft het nog niet gekregen. Zou kunnen daar het heel recent betaald 
geweest is. we wachten nog enkele dagen af. 
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5. PROJECTEN HABOBIB 
 
donderdag 2 februari 16.15 - 20.30u slam-poetry-evenement in de bib van Haacht.  
 
* Hier eerst nog even wat uitleg bij Slam Poetry, dat kan helpen om het enthousiasme op te wekken: 
het overbrengen van de poëzie is bij Slam Poetry van groot belang. De dichter bespeelt het publiek 
met meeslepende teksten, sommigen brengen hun teksten rappend/in hip-hop-stijl.  Slam groeit 
volop, er worden heel wat wedstrijden georganiseerd waarin dichters het tegen elkaar opnemen. 
Enkele dichters die op 2 februari komen, hebben hun strepen al verdiend op het Belgisch 
Kampioenschap of het Europees Kampioenschap Slam. Maar ook in steden als Gent/Antwerpen 
worden laagdrempelige podia georganiseerd. Wij bieden op de avond ook ruimte aan talent van 
eigen bodem met een open mic (wie wil kan het woord nemen om zijn poëzie te brengen). 
Ongetwijfeld zijn er jongeren bezig met poëzie/rap/hip-hop. 
(Hier de link naar twee filmpjes met Mon, die ook komt op het evenement. Dat geeft ook een 
indruk... https://www.youtube.com/watch?v=8C6dJSkDo0o 
https://www.youtube.com/watch?v=ONbJEQD3g04 
 
* Invulling van de avond: 
° doorlopend podium met slamdichters Mon, Carmien Michels, Max Greyson en Maya Wuytack 
° hip-hop groep Phillibustas 
° 2 slam-workshops starten ca. 16.45u (beperkt aantal deelnemers). Voor wie graag zelf 
experimenteert met slam. Voor- en nadien kunnen ze aanpikken bij het podium.  
° poëziemuur waarop wie wil zijn poëtische zinnen kwijt kan 
 
* Doelpubliek: jongeren van 16+ tot ca. 25 jaar. Ook wie ouder is is welkom, maar we willen vooral 
jeugd!! 
 
 
2. Samenwerking met jeugdbewegingen voor catering graag bespreken op de jeugdraad 
 
* Voorstel: bib koopt drank/snacks aan + jeugdbewegingen die dat wensen bemannen drank- en 
eetstandjes en krijgen winst. We zouden kiezen voor goed haalbare snacks (dus vb. geen frieten in 
kraam zelf bakken wel vb. hot-dogs, soep,... 
* we willen verkoopprijs democratisch houden. Enorm groot zal de omzet niet zijn, dit is geen massa-
evenement, bovendien editie 1, maar we hopen dat de jeugdraad/verenigingen ons kunnen helpen 
jongeren te mobiliseren. Hoe meer publiek, hoe meer winst natuurlijk! 
* Welke jeugdverenigingen willen zich 100% zeker engageren voor de catering? Met hen plannen we 
in oktober een bondig overleg over de concrete invulling. Graag rechtstreekse contactgegevens van 
wie we kunnen aanspreken.  
 
3. Reclame voor het evenement 
 
* er is een kort filmpje in de maak (uitleg: slam, paar dichters aan het werk, reclame voor het 
evenement). Wij willen graag de kans krijgen om dit op een aantal plaatsen te tonen. Is het mogelijk 
ons de contactgegevens te bezorgen, wie we rechtstreeks kunnen aanspreken voor... 
- facebookpagina 's jeugdverenigingen 
- monitorengroep speelpleinwerking Haacht 
- 't Oogpunt Boortmeerbeek 
* Kan het filmpje nog op een evenement worden getoond (waar doelgroep 16-25 jaar aanwezig is)? 
--> Dag van de jeugdbeweging, al komen daar vooral jongeren onder 16. 
* Denken de jongeren in de jeugdraad nog over een andere manier van reclame?  
* Op Don Bosco/Sint-Angela voorzien we ook reclamemomenten (al ingevuld) 



-4- 

* Volgende jeugdraad probeer ik er bij te zijn om hen ook te vragen hoe we snapchat hiervoor 
kunnen inzetten. 
* Ook al vindt het evenement plaats in Haacht (owv nabijheid secundaire scholen), wij hopen heel 
hard dat ook jongeren uit Boortmeerbeek zich aangesproken voelen en komen. Hoe kunnen we dat 
gevoel bij hen versterken?) 
 
4. Materiaal 
 
* Tent: bij wie kunnen wij die lenen? Eventueel huren. 
* Verwarmingselementen te lenen? 
* spots te lenen? (witte voor podium/gekleurde voor sfeer) 
 
 
 
5. Sociale media van de bib op de volgende Jeugdraad 
Graag probeer ik volgende jeugdraad te komen om door de jongeren geïnspireerd te worden ivm hoe 
wij de sociale media kunnen inzetten voor de leeftijd 16-25 jaar. (en dus ook voor dit evenement) 
 
Tom, jij sprak over Jan Asselberghs. Ik zag hem bezig op de voorronde voor het Belgisch 
Kampioenschap Slam in Leuven. Toen waren onze dichters van de avond al vastgelegd. Maar 
misschien ziet hij het zitten om dit evenement mee uit te dragen en bekendheid te geven? Of 
misschien wil hij vb. de avond wel openen? Helaas vrees ik dat er geen budget meer is... 
 
 
 
 
 
6. VARIA 
 
 
BOORTMEERBEEK FEEST EN NIEUWE UIT IN BOORTMEERBEEK 
 
Boortmeerbeek Feest! 

eind juni zou voor de jeugdbewegingen een betere datum zijn. september druk met de opstart 
van het nieuwe jaar en vaak ook de start van het schooljaar. Juni is rustiger en in afwachting van 
het kamp. 
 
Promotie kan beter! meer affiches en flyers verspreiden, ook eerder aan beginnen. 
 
concessie Jo?. standhouders willen drank aan hun stand. drank verbind u met de bezoeker 
(potentieel) 

 
 
Verenigingengids website:  
Voor jeugd op in-actief gezet op de gemeentelijke website: (omwille van geen up to date info): 
Artfeelings - Albertieners - Fortissimo - tOogpunt. 
 
Kom zo snel mogelijk langs bij Karina van het secretariaat, zij helpt je graag verder. 
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WIE GAAT ER NAAR JEUGDSPORTIVAL 
 
Elk jaar vraagt sport Vlaanderen de aantal deelnemers op die vanuit Boortmeerbeek naar het 
jeugdsportival gaan op 2 oktober van 10 - 16 uur 
 
Scouts Hever: 60, KLJ: 20 
 
NACHT VAN DE JEUGD 
 
In 2016 geen nacht van de jeugd. 
geen motivatie en te weinig nieuw bloed in de vzw. Voor 2017 eventueel nieuw concept maar dan op 
tijd beginnen.  
 
AGENDA 
 
24/9 overgang scouts Hever - Schiplaken 
6/11 spaghettidag KLJ 
12/11 Tropical indoor bij t'Oogpunt 
8/12 'tOogfest, 'tOogpunt 
 
 
 

Volgende jeugdraad: dinsdag 22 november 2016 om 20 uur in het nieuwe KLJ lokaal. 

 
 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


