
Verslag jeugdraad 5 mei 2015 
 

Aanwezig: Pallieter Peeters (jeugdhuis ‘tOogpunt), Jeroen Baudet (chiro Anto), Imke Aerts (KLJ 

Schiplaken), Isolde Van der Massen (KLJ Schiplaken), Bruno Van Noten (EJOK), Ilke Merckx (scouts 

Hever-Schiplaken), Jo Verstreken (scouts Hever-Schiplaken), Sander Van Waterschoot (scouts 

Haacht-Station), Zoë Molinari (scouts Haacht-Station), Stefaan Bohets (Voorzitter), Marita 

Palstermans (gemeenteraadslid), Hans De Locht (schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: Wim Van Hoof en Françoise Bodson (JMA Schiplaken), Sophie Moons 

(gemeentebestuur) 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 24 februari 2015 

Pallieter vraagt hoe het met de EHBO cursus zit. Hij vraagt om dit in orde te krijgen voor 

Tropical Party. Er wordt voorgesteld, indien mogelijk, een eerste cursus te organiseren eind 

mei, een tweede eind juni met vooral aandacht voor ‘hoe reageren bij overmatig 

alcoholgebruik en wondverzorging’. Hans zal Sophie contacteren voor een update. 

 

2. Stand van zaken Boortmeerbeek Feest 6 september 2015 

Hans geeft uitleg rond Boortmeerbeek Feest, dat op zondag 6 september voor de tweede 

keer door het gemeentebestuur georganiseerd wordt. Plaats is opnieuw aan de sporthal. Aan 

elke vereniging wordt gevraagd om hieraan mee te werken. Ofwel door  zich te presenteren 

op de ‘verenigingenmarkt’ en/of door een eetstand op te zetten. Nieuw is dat elke vereniging 

over een tent van 5x5m en over tafels en banken van 2m kan beschikken. De verenigingen 

dienen vooraf in te schrijven en door te geven welke activiteit(en) hun voorkeur zal dragen. 

Hans zal hiervoor de inschrijvingsdocumenten doorsturen. Inschrijven voor 15 juni! 

Een aantal verenigingen hebben vragen bij de datum van het evenement. Positief is dat het 

vlak voor de start van het nieuwe werkingsjaar is en dus ideaal voor ledenwerving. Nadeel is 

dat iedereen dan volop bezig is met inschrijven en overgangen voor te bereiden. Bij KLJ is die 

dag zelfs de startdag van het nieuwe jaar. Er wordt gevraagd te bekijken of zaterdag een 

oplossing is, of eventueel eind augustus. 

 

3. Website Boortmeerbeek.be 

Hans vraagt nogmaals aan de verenigingen om gebruik te maken van de ruimte die 

beschikbaar is op de gemeentelijke website om hun vereniging kenbaar te maken via de 

verenigingengids. Tot nu toe hebben enkel scouts Hever-Schiplaken en JMA dat gedaan. Jo 

merkt op hierdoor reeds twee maal gecontacteerd geweest te zijn door geïntresseerden. En 

dat het wel niet eenvoudig was om alles op de site te krijgen. Hans zal hiervoor een nieuwe 

handleiding doorsturen zodat iedereen dit eenvoudig in orde kan brengen. Wie nog geen link 

heeft ontvangen om zijn account te activeren, dient contact te nemen met Karina 

Bolsenbroek van het secretariaat op het nummer 015/511145. 

Ook de handleiding om eigen activiteiten via de UiTdatabank op de gemeentelijke website te 

laten verschijnen, zal meegestuurd worden. 



 
4. Vrijetijdsgids 

In  september wordt de maand van de vereniging in de gemeente Boortmeerbeek 

aangeboden. Alle verenigingen uit de gemeente kunnen hieraan aan deelnemen. Zo kunnen 

al diegenen die aan vrijetijdsbesteding willen doen, van 1 tem 30 september 2015 gratis 

activiteiten volgen bij de verschillende verenigingen uit Boortmeerbeek, zodat ze kunnen 

uitmaken welke vereniging(en) het best bij hen past. De gemeente staat in voor de 

verzekering van de potentiële nieuwe leden. Enige voorwaarde om als vereniging deel te 

nemen is gedurende deze periode minstens 1 activiteit te voorzien. 

Hans zal het formulier rond sturen om de informatie door te geven dat gepubliceerd wordt in 

de vrijetijdsgids en daarin kenbaar te maken of de vereniging al dan niet deel neemt aan de 

maand van de vereniging. Het document moet voor 1 juni 2015 in het gemeentehuis 

binnengebracht worden, of via mail naar vrijetijd@boortmeerbeek.be 

 
 

5. Varia 

 Agenda:     
o Dit weekend: croque-weekend Chiro Boortmeerbeek en streekbierenavond scouts 

Boortmeerbeek 
o 3 juli 2015: Tropical Party ’t Oogpunt. Nieuwe locatie: parking AD Delhaize 

Wespelaarsebaan Boortmeerbeek 
o Kamp Chiro: 21/7 – 31/7 
o Kamp KLJ: 20/7 – 30/7 
o Kamp scouts Haacht-Station: 21/7 – 31/7 
o Kamp scouts Hever-Schiplaken: 12/7 – 22/7 
 

 Hans: Wordt de gemeente Boortmeerbeek de jeugdgemeente van 2016-2017? Om de twee 
jaar kan de Vlaamse minister van jeugd een of meerdere gemeenten bekronen voor de 
inspanningen die ze geleverd hebben ten voordele van kinderen en jongeren. Elke jeugdraad 
kan zijn gemeente voordragen. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden, 
bedoeld voor de verdere ontwikkeling van het jeugdbeleid in de gemeente. Hans stuurt de 
nodige info door naar de leden van de jeugdraad, iedereen antwoord snel zodat, indien 
nodig, een dossier kan ingediend worden voor 1 juni 2015. 

 Hoe aantrekken van niet geörganiseerde jeugd naar jeugdraad? Suggesties: Vrijetijdsgids, 
infoborden, website, Boortmeerbeek Feest,… 

 Jeroen: Kan Chiro Boortmeerbeek over een huisnummer beschikken om briefwisseling te 
kunnen ontvangen en om een echt adres te kunnen doorgeven aan derden ipv een 
wegbeschrijving te moeten sturen? 
o Hans vraagt na bij de gemeente. 

 
 

Volgende jeugdraad: dinsdag 8 september 2015 om 20 uur  

bij chiro Boortmeerbeek 


