
Verslag jeugdraad 23 september 2014 
 

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

Bodson Françoise (JMA) Pallieter Peeters (jeugdhuis ‘tOogpunt), Jeroen Baudet (chiro Anto), Rhani 

Valenberghs (Chiro Anto), Wesley Vereth (Chiro Anto), Ward Geeraerts (scouts Boortmeerbeek), 

Imke Aerts (KLJ Schiplaken), Bruno Van Noten (EJOK), Wim van Hoof (JMA), Stefaan Bohets 

(Voorzitter), Hans De Locht (schepen van jeugd), Sophie Moons (gemeentebestuur) 

 

Stefan Bohets opent de vergadering om 20.00 uur . 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 27 mei 2014 

 

2. Evaluatie vrijetijdsgids 2014 -2015 

 1e week september verdeeld over de brievenbussen in Boortmeerbeek. 

 Compleet overzicht van de bestaande verenigingen in de gemeente. 

 Maand van de vereniging nog niet duidelijk voor iedereen dat je hiervoor moest inschrijven. 

 Enkele contactgegevens zijn onjuist. → Jeugddient op de hoogte brengen als er wissels zijn in 

bestuur of hoofdleiding.  

 Verwarring rond winnend ontwerp nieuw logo gemeente Boortmeerbeek. 

Er ontstond enige commotie over het nieuwe logo van de gemeente Boortmeerbeek. 

Sommigen waren immers van oordeel dat het winnende ontwerp niet volgens de juiste 

spelregels tot stand zou zijn gekomen. Het college van burgemeester en schepenen heeft 

ondertussen onderzocht of het gekozen logo wel degelijk effectief voldoet aan zowel de 

wettelijke bepalingen ter zake als aan de bepalingen van het reglement dat voor deze 

wedstrijd was opgesteld. Hieruit blijkt duidelijk dat alles correct is verlopen en er absoluut 

geen sprake kan zijn van oneigenlijk gebruik van materiaal van anderen zoals hier en daar 

werd gesuggereerd. De ontwerper heeft voor zijn ontwerp een lettertype gebruikt dat vrij op 

de markt ter beschikking is en door iedereen die dit wenst kan worden gebruikt. Overigens, 

dit lettertype wordt nog op meerdere plaatsen gebruikt, en nu dus ook voor het logo van de 

gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen ziet dan ook geen enkele reden waarom het 

winnende ontwerp niet zou behouden blijven. De gemeente was immers op zoek naar een 

logo dat modern, fris, veelzijdig en herkenbaar is. Allemaal criteria waar het winnende 

ontwerp van Yves Willems perfect aan voldoet zodat er geen enkele reden is om op de 

gemaakte keuze terug te komen. 

 

 

3. Creaweek ‘Alice in wonderland’  herfstvakantie – monitoren gezocht! 

 Van maandag 27 tot vrijdag 31 oktober 2014 – herfstvakantie 

 Plaats voor: 20 kleuters (4-5 jarigen), 40 lagereschool kinderen en 10 jongeren tussen de 12  

en 16 jaar. 



 Locatie: Gemeentelijke basisschool Boortmeerbeek 

 Thema: Alice in wonderland 

 Monitoren gezocht:  

wij zoeken creatieve,  handige mensen vanaf 18 jaar die vooral graag met kinderen bezig zijn 

zijn.   

 

 

4. WAK 2015 – thema: De kleine artiest.  

 weekend van 24 – 26 april 2015  

 thema van de WAK 2015 is de kleine artiest. 
Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de kleine man in de straat, over kleine 

kunst, over de invloed van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plekken, over 

experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en durven, over (her)ontdekken en doen!  

 

JONG! Ga en begeef je op die onbewandelde paden...  

Dit keer trachten we de WAK te maken samen met de kinderen en jongeren uit onze 

gemeente.  

 

KLEIN! kan inspirerend zijn... kleine kunstwerkjes, foto-negatieven, korte muziekstukjes, 

haiku's,... We Leggen de focus eens op kleine kunst, op huiskamerconcerten, op solo-

artiesten of mini-gezelschappen.  

 

 Laat ons van je kleinstee 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. 

 Verschillende verenigingen toonde interesse – we spreken af hier de volgende vergadering 
op terug te komen en enkele ideeën in de groep te gooien 

 

5. Varia. 

 Interesse in vorming op maat? 
beleidsprioriteit 4 uit het sportdecreet = budget van 3000 euro.  

 aandachtsmonitoren tijdens de sportweken in de zomer om de kinderen die speciale 
aandacht nodig hebben te begeleiden. Dit bleek ook zeer nuttig bij een aantal kinderen 
deze zomer.  

 regiowerking voor de organisatie van een G-sportkamp.  
 
rest +- 500 euro budget voor dit jaar. Voorstel:  vorming organiseren voor al de verenigingen 
en monitoren die te maken hebben met kinderen of volwassenen met een beperking. Zo 
kunnen we de inclusie van deze kinderen of personen bevorderen in de verenigingen en op 
de vakantiewerking. Met de nodige praktische tips die worden aangereikt tijdens zo een 
vorming, kan dit proces van inclusie alleen maar vlotter verlopen. 
 



o Bagage om te starten met inclusie  
o Algemeen bewustzijn van de leefwereld van kinderen met een beperking 
o Hoe om gaan met reacties/vragen van andere kinderen 
o Algemene visie/aanpak/benadering van kinderen met een beperking 

 

 Voorstel wordt enthousiast onthaald.  

 Navragen mogelijkheid om deze vorming te koppelen aan de volgende vergadering. 

 Tot 15 oktober kunnen verenigingen specifieke vragen of onderwerpen doorsturen naar 
Sophie. Autisme, mentale achterstand en suikerziekte werden op de vergadering al 
aangehaald. 

 

 Subsidies jeugdverenigingen. 

 Door de drukke start van het seizoen wordt er uitstel gegeven tot 15 oktober 2014 voor 
het indienen van de aanvraagformulieren voor jeugdsubsidies. 

 Stefaan stelt voor om het bestaande reglement dat datteerd uit 2008 na te lezen en een 
voorstel te doen om dit weer up to date te maken. 

 

 Houd rekening met de ongeschreven afspraken rond ledenwerving. 

 Het verkeersbord zone 30 in de Ravesteinstraat zal eerstdaags verplaats worden 

 Nacht van de jeugd en alcoholverbod bij helpers. Let op voor aansprakelijkheid verzekering 
en voor het protocol dat dat afgesloten is met politie en gemeente. 

  

 Agenda: 
8 november – Tropical indoor 

Volgende vergadering jaarkalender overlopen. 

 

 

 

Volgende jeugdraad: 17november 2014 om 20 uur 

 bij jeugdhuis t’Oogpunt 


