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JEUGDRAAD 
 

 
Zitting van  22 november 2016 

 
1. AANWEZIG 
 
Anika Monteyne (KLJ Schiplaken), Jana Bernaerts (KLJ Schiplaken), Anke Verstreken (scouts Hever - 
Schiplaken), Jo (scouts Hever - Schiplaken), Bruno van Noten (EJOK), Angelica Perremans (Chiro 
Anto), Leen Lauwers (Chiro Anto), Pallieter Peeters ('t Oogpunt), Françoise Bodson (JMA) Wim van 
Hoof (JMA), Thomas Doms (scouts Boortmeerbeek), Andreas Doms (scouts Boortmeerbeek), Margo 
Smets (scouts Haacht-station), Cas Schelfhout (scouts Haacht station), Stefaan Bohets (voorzitter), 
Hans De Locht (Schepen), Sophie Moons (administratie) 
 
2. VOORSTELLING 'SLAM OF WAT DICHT JE' 
 
Marlies van HaBoBIB kwam nog even kort het project voor jongeren van HaBoBIB naar aanleiding van 
Gedichtendag 2017 voorstellen. 
 
concreet vraagt de BIB hulp van vrijwillige jeugdbewegingen bij de catering (verkoop van chips en 
drankjes,... de opbrengst is voor de vereniging) en vooral ook om het evenement te promoten. 
momenteel kan je het event al vinden op facebook. de vraag is dan ook om het event zo breed 
mogelijk te verspreiden en delen.  (https://www.facebook.com/events/1606871669609845/) 
onder de delers zijn er 5 vrijkaarten te winnen waar de winnaar een jaar lang gratis toegang krijgt 
voor de jeugdfuiven in Haacht en Boortmeerbeek)  
andere publicatiemethodes.... 
snapchat - moeilijk omwille van nog geen naambekendheid 
stickers op de bus 
voldoende affiches in het straatbeeld en bij handelaars 
nieuwsbrieven 
 
In de Bib in Haacht kan je gratis gaan studeren tijdens de blokperiode. Iets voor Boortmeerbeek ook? 
Ook in het jeugdhuis kan je terecht om te gaan blokken. 
 
 
3. EVALUATIE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 2016 
 
Stefan bedankt alle medewerkers om er samen een geslaagde eerste editie van de dag van de 
jeugdbeweging van gemaakt te hebben. 

• naar schatting hadden we zo een 200 tal leden waarvan er een dikke 100 met de bus van 
school opgehaald zijn. 

• aandachtpunten naar volgend jaar toe 
• meer begeleiding 
• elke vereniging draagt een evenredig steentje bij zowel bij de voorbereiding het evenement 

en de afbraak 
• elke jeugdvereniging blijft verantwoordelijk voor zijn leden tot de laatste vertrokken zijn 

(opgehaald door ouder) 
• meer voorbereiding vooraf. bvb draaiboek met aanbod spelletjes e.d. 
• betere en concretere afspraken 
• een uurtje minder (te langdradig - donker en koud) 
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4. 18 JARIGEN BRUNCH 
 
uitnodigingen per naam verstuurd naar 138 18 jarigen in de gemeente 
facebookevent aangemaakt 
voorlopig 2 inschrijvingen 
 
event delen! 
mensen binnen vereniging persoonlijk aanspreken 
 
sophie zoekt het percentage tussen georganiseerde jeugd (actief of aangesloten bij een vereniging of 
niet georganiseerde jeugd (leeftijd 6 - 25 jaar) 
 
 
 
 
5. VARIA 
 

• Thomas vraagt naar de verkeersborden. Hans kan meegeven dat deze mee besteld kunnen 
worden bij de aankoop van de verkeersborden op rekening van de gemeente (dus niet via de 
subsidieregeling) echter door budgetwijziging is dit pas voorzien voor 2017 

 
• subsidies kampvervoer zouden nog niet uitbetaald zijn. Sophie vraagt dit na bij de financiële 

dienst van de gemeente. 
 

• Hans wil nog even melden dat er nationeel een afspaak bestaat dat kinderen jonger dan zes 
(geboortejaar) niet mogen aangesloten worden bij de jeugdvereniging noch actief benaderd 
mag worden. echter in Boortmeerbeek is er een mondelinge afspraak dat Chiro wel jongere 
kinderen toelaat die een ouder broertje of zusje als lid heeft. Voor deze jongere kindjes 
wordt een aparte verzekering afgesloten. 

 
• 11/12  kerstboom verkoop scouts Hever - Schiplaken 
• 7/1 kerstboomverbranding scouts Hever - Schiplaken 
• 7/11 kerstboomverbranding Chiro Anto 
•  

volgende jeugdraad 14 maart 2017 bij scouts Boortmeerbeek om 20 uur 
 
 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


