
Verslag jeugdraad 25 september 2018 (scouts Boortmeerbeek) 

Aanwezig: 

- Sofie Barmans (scouts Boortmeerbeek) – groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be 

- Stefaan Bohets, voorzitter jeugdraad 

- Igor Bulcke (KLJ Schiplaken) – igor.bulcke@hotmail.be 

- Hans De Locht, schepen van jeugd 

- Sien Peerlinck (KLJ Schiplaken) – sien.peerlinck@hotmail.com 

- Angelica Perremans (chiro Boortmeerbeek) – angelica.perremans@gmail.com 

- Matthias Van der Heyden (scouts Boortmeerbeek) – groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be 

- Ian Vanmeerbeeck (chiro Boortmeerbeek) – vanmeerbeeck.ian@gmail.com 

- Anke Verstreken (scouts Hever-Schiplaken) – grl@heverschiplaken.be 

- Jo Verstreken (scouts Hever-Schiplaken) – grl@heverschiplaken.be 

- Patrick Vissers, dienst vrije tijd  

 

1. Verslag vorige jeugdraad 

Het verslag van de jeugdraad van 22 mei 2018 wordt goedgekeurd. Het verslag zal nog aan alle 

aanwezigen worden doorgemaild. 

Wat de opvolging van dit verslag betreft:  

- Sophie Moons is terug aan de slag, weliswaar slechts halftijds. Tijdens de vakantiemaanden werd 

ze vervangen door Karen Broes. 

- De wegwijzers naar de verschillende jeugdlokalen werden net voor de grote vakantie geplaatst. 

- De subsidies aan de jeugdverenigingen werden ondertussen betaald. 

- Om de gevraagde vorming rond nood- & interventieplanning concreet te maken, worden volgende 

principes afgesproken: 

o Voornaamste bedoeling van de vorming is om meer gestructureerd te leren omgaan met de 

verschillende aspecten die bij de voorbereiding (en organisatie) van een evenement van belang 

zijn (bvb. risico-analyse, communicatie, enz.). 

o Als datum wordt een zaterdagnamiddag einde februari 2019 vooropgesteld. Een precieze 

datum zal via een doodle worden afgesproken. 

o Het is niet de bedoeling dat iedereen van de leidingsploegen deze vorming zal volgen. We 

mikken op ongeveer 25 deelnemers. 

o De gemeente op basis van deze gegevens proberen een concreet voorstel uit te werken. 

2. Dag van de Jeugdbeweging – vrijdag 19 oktober 2018 

 Op zondag 14 oktober 2018 wordt om 17.30 uur bij chiro Boortmeerbeek afgesproken om de 

activiteiten voor te bereiden. Bedoeling is dat er dan twee personen per vereniging aanwezig zijn. 

Voor de Dag van de Jeugdbeweging kan gebruik worden gemaakt van het spelmateriaal dat in de 

sporthal aanwezig is. Een lijst met het beschikbare materiaal wordt nog doorgemaild. 

 De gemeente zal op donderdag 18 oktober 2018 tijdens de dag de nodige tenten ophalen bij scouts 

Hever door gemeente. Deze tenten worden op donderdag 18 oktober 2018 om 20 uur aan de 

sporthal opgezet. Hiervoor worden 2 à 3 medewerkers per vereniging verwacht. Omdat op het 

basketbalveld van de sporthal nu een multisport- en skaterrein is geplaatst, moeten de tenten een 

andere opstelling krijgen. Bovendien moet één tent extra worden voorzien voor het opbergen van 

de boekentassen. In de tent voor de boekentassen zullen per vereniging met nadars vakken 

worden gemaakt zodat er toch een minimum aan orde mogelijk is. Sophie Moons zorgt voor 

bordjes met de namen van de verenigingen. 
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 Bij aankomst van de deelnemers aan de sporthal wordt een koek voorzien. Dit betekent dat er ook 

glutenvrije e.a. koeken moeten zijn. Om hiervan een beeld te krijgen zal op het deelnameformulier 

de mogelijkheid worden voorzien om een voedselallergie te signaleren. 

Als drank wordt per deelnemer één sapje voorzien en een flesje water zodat ze nadien zelf water 

kunnen bijtanken. 

Traditiegetrouw worden pannenkoeken voor de deelnemers voorzien. Dit wordt op dezelfde wijze 

georganiseerd als vorig jaar. Sophie Moons zorgt voor de nodige benodigdheden en bezorgt die 

tijdig bij elke vereniging. Om de pannenkoeken op te warmen zijn zes microgolfovens nodig. Scouts 

Boortmeerbeek kan voor twee ovens zorgen, KLJ, Hans De Locht en Sophie Moons elk voor één 

zodat er in principe nog een microgolfoven moet worden gevonden.  

 Sophie Moons zorgt voor gekleurde polsbandjes om de deelnemers in groepen te kunnen opdelen. 

Ook de inschrijvingen van deelnemers die gebruik wensen te maken van het busvervoer, verloopt 

via Sophie Moons. 

 Sophie Moons contacteert ‘tOogpunt met de vraag of zij voor een geluidsinstallatie zullen zorgen. 

 Het is van belang om de nodige nadarafsluitingen te plaatsen aan de doorgangen waarlangs men 

het terrein rond de sporthal kan verlaten. De zone achter de haag aan de speeltuin is hierbij zeker 

een aandachtspunt. 

 Aandachtspunt! De leiding van de verschillende verenigingen moet ter plaatse blijven tot alle 

kinderen zijn vertrokken en de tenten zijn afgebroken. Ook vragen we uitdrukkelijk om van elke 

jeugdbeweging minimum twee personen te voorzien die al om 15.30u aanwezig zijn om de eerste 

kinderen op te vangen. 

3. Memorandum 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen probeert de gemeentelijke administratie een 

‘memorandum’ of inspiratienota uit te werken. Hierin worden ten behoeve van het nieuwe lokale 

gemeentebestuur een aantal maatschappelijke evoluties en lokale knelpunten samengebracht. 

Verschillende adviesraden hebben hiervoor al een bijdrage geleverd. Wat de sector jeugd betreft is de 

jeugdraad van oordeel dat elementen die in vorige memoranda waren opgenomen, nog steeds van 

toepassing zijn zodat er geen aanpassingen nodig zijn. 

4. Varia 

 Er wordt voorgesteld dat de gemeente voor elke jeugdvereniging een ‘startpakket’ uitwerkt dat 

jaarlijks bij de start van het nieuwe werkjaar aan de verenigingen wordt bezorgd. Dit pakket zou 

o.a. volgende informatie kunnen bevatten: contactgegevens van jeugdverenigingen, verslagen van 

de jeugdraad, hoe kan een vereniging bij de gemeente materiaal ontlenen,… 

 Scouts Boortmeerbeek signaleert een wissel in de groepsleiding nu Thomas Doms en Andreas 

Doms afscheid hebben genomen. Voortaan zullen Sophie Barmans en Matthias Van der Heyden 

mee de kar trekken. 

 Chiro Boortmeerbeek staat even stil bij het zware verkeersongeval op de Provinciesteenweg op 

zaterdag 22 september 2018 waarbij Maarten Decat, lid van chiro Boortmeerbeek, jammerlijk het 

leven liet. 

 Aan Sophie Moons wordt gevraagd om een facebookpagina voor jeugdraad te creëren. Hierop 

kunnen de verslagen van de jeugdraad een plaats vinden, kunnen ideeën worden uitgewisseld, 

enz. 

 Na de jeugdraad werd nog info gevraagd over de firma waar de gemeente enkele jaren geleden 

plooitafels en –banken aankocht. De gemeente kocht zowel tafels als banken aan bij Metafox, 



Stationsstraat 176, 8850 Ardooie. De kostprijs bedroeg toen 74,71 EUR (incl. btw) voor een 

plooitafel en 35,40 EUR (incl. btw) voor een bank. Het feit dat de gemeente tafels en banken in 

een grote hoeveelheid aankocht heeft uiteraard de prijs gunstig beïnvloed. 

 

Volgende jeugdraad: dinsdag 6 november 2018 (20 uur) bij chiro Boortmeerbeek 


