
Verslag jeugdraad 17 november 2014 
 

Aanwezig: Jo Verstreken (scouts Hever – Schiplaken), Lore Van Craen (scouts Hever – Schiplaken), 

Pallieter Peeters (jeugdhuis ‘tOogpunt), Jeroen Baudet (chiro Anto), Wesley Verreth (Chiro Anto), 

Ward Geeraerts (scouts Boortmeerbeek), Wannes Goovaerts (scouts Boortmeerbeek), Imke Aerts 

(KLJ Schiplaken), Isolde Van der Massen (KLJ Schiplaken), Zoë Molinari (scouts Haacht station), 

Sander Van Waterschoot (scouts Haacht station), Stefaan Bohets (Voorzitter), Hans De Locht 

(schepen van jeugd), Sophie Moons (gemeentebestuur) 

 

Na de vorming rond inclusie op het speelplein door Tinne Geuens en Leen Lauwers van het 

Vrijetijdszorgcentrum voor personen met een handicap opent Stefan Bohets de vergadering om 

22uur. 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 23 september 2014 

 

2. Subsidieverdeling Jeugd 2013-2014. 

 voorlopige berekening wordt geanalyseerd. 

 Overlopen betwistbare facturen.  
Factuur van inbouwfriteuse wordt wel meegerekend als infrastructuur (deel van het 
gebouw). De reparatie van tentzeilen en de afbraak van een gebouw kan niet aanzien 
worden als infrastructuurwerken. 

 Ruben Van Casteren vraagt een tussenkomst in zijn deelnameprijs voor kadervorming. 
Hij is niet actief in een jeugdvereniging en kan niet aantonen dat zijn vrijwilligerswerk bij 
joetz vakanties ten goede komt van de Boortmeerbeekse jeugd. De jeugdraad vermoed dat 
hij een vrijwilligersvergoeding trekt voor zijn monitorwerk bij Joetz. 
De jeugdraad adviseert geen tussenkomst in kadervorming toe te kennen aan Ruben tenzij 
hij kan aantonen dat zijn vrijwilligerswerk bij Joetz onbezoldigd is.  
Sophie stuurt een mail naar Ruben met het advies van de jeugdraad. Afhankelijk van zijn 
reactie kan advies herzien worden. 

 De jeugdraad geeft een positief advies over de subsidieverdeling 2014. 
 

3. WAK 2015 – thema: De kleine artiest.  

 Scouts Hever heeft al enkele activiteiten dat weekend, deelname het weekend zelf zal 
moeilijk zijn maar willen wel op voorhand een werk maken. KLJ schiplaken is van plan een 
activiteit te oraganiseren met een groep bij de tentoonstelling (bodypainting, 
actionpainting,…) 

 weekend van 24 – 26 april 2015  

 Laat ons van je kleinste ideeën horen! Wij nodigen dan ook al onze inwoners uit, klein maar 
ook groot, om hun talent de vrije loop te laten Wij zijn op zoek naar kinderen, jongeren en 
volwassenen wiens inspiratie niet te temmen is en die hun creatie willen delen met een 
breed publiek. Alle disciplines kunnen aan bod komen! Schilderkunst, beeldhouwkunst, 
audiovisuelekunst, muziek, theater, dans, literatuur,…  

 WAK tentoonstelling zal doorgaan in de buitenschoolse kinderopvang RAVOT. 

 Inschrijven ten laatste op vrijdag 13 maart 2015. 



4. iedereen die dat wil kan op donderdag 30 april 2015, iets betekenen voor z'n lokaal muzikaal 
talent. Poppunt, aanspreekpunt voor muzikanten en dj's, organiseert dan Lokale Helden: dé 
gelegenheid om tijdens de Week van de Amateurkunsten in één klap lokale muzikale helden 
op te sporen, ze in de kijker te zetten, alle inwoners op de been te brengen én bruggen te 
slaan tussen iedereen bezig met muziek, jeugd en cultuur. Iedereen kan deelnemen met een 
eigen initiatief. Maak als jeugdraad / jeugdvereniging van de unieke gelegenheid gebruik om 
met de jeugd- en cultuurdienst samen te werken aan één activiteit, verenig de krachten, sla 
nieuwe bruggen en bereik een nieuw publiek.  
 

5. Varia. 
 

 Elke jeugdbeweging krijgt wel eens te maken met sluikstorten of goedbedoelde 
achtergelaten meubels en andere zaken op het terrein.  
Wat kan je daar aan doen om dit verhinderen? klacht neerleggen bij de politie voor 
sluikstorten is al redelijk extreem. Hans stelt voor om in eerste instantie in de volgende 
gemeentelijke nieuwsbrief hierover een artikel te publiceren. Er zal gevraagd worden dit niet 
langer zonder enig akkoord van de vereniging te doen. De contactgegevens van de 
verenigingen zullen hierbij genoteerd worden. 
 

 Hans vraagt of er al groepen zijn die via  de provincie subsidies aanvragen voor jong 
podiumtalent en bezorgd de link aan Sophie. 
 Je kan tot 500 euro ontvangen. Meer informatie: 
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/subsidiereglement-podiumkansen-19-12-
2013_tcm5-93565.pdf  
http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/voor-kinderen-en-

jongeren/subsidies/subsidie-podiumkansen-jong-talent/index.jsp 

 

 Agenda:    13 december Quiz scouts Hever 
 

 

Volgende jeugdraad: dinsdag 24 februari om 20 uur bij scouts Hever 
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