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JEUGDRAAD 
 
 

Zitting van  22 mei 2018 
 
 
Aanwezig: Scouts en Gidsen Hever - Schiplaken; Scouts en Gidsen Haacht-Station; Scouts en Gidsen 
Boortmeerbeek; Chiro Boortmeerbeek; KLJ Schiplaken; Albertieners; Hans De Locht – Schepen van 
jeugd BMB; Stefaan Bohets - Voorzitter 
 
Verontschuldigd:  
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Opmerking dat de agenda-punten voor deze jeugdraad niet zijn doorgestuurd. 
 
Opmerking van Scouts Boortmeerbeek: 
Er is vorige jeugdraden beslist om “tabel 2” te gebruiken voor de verdeling van de subsidies voor het 
kampvervoer. Deze tabel is toegepast, maar niet terug te vinden in de laatste subsidieverdeling. 
 
Status speelbos Scouts Boortmeerbeek:  
De eigenaars van de grond over het scoutsterrein van Boortmeerbeek gaan bij mekaar zitten. 
 
De jeugdraad keurt het verslag van de vergadering van 20 maart 2018 goed. 
 
2. Kamp 
 
De gemeente vraagt aan alle jeugdverenigingen die hun lokalen verhuren om een overzicht te 
bezorgen van de groepen die op kamp komen.  
 
Kampdata 
 
Chiro Boortmeerbeek: 21-31 juli in Essen 
KLJ Schiplaken: 20-30 juli in Lokeren 
Scouts Boortmeerbeek: 22 – 1 augustus in Wirtzveld 
Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken: 15-31 juli in Erezee/Gouvy 
Scouts Haacht-Station: 15-31 juli in Spa 
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3. Tendensen en suggesties 
 

- Ontlenen materiaal kan beter/efficiënter: 
De jeugdraad is dankbaar dat materiaal kan uitgeleend worden bij de gemeente. Maar op 
praktisch vlak zou dit beter kunnen geregeld worden. Nu gebeurt het bijvoorbeeld dikwijls 
dat het grote podium wordt aangevraagd, maar dat jeugdverenigingen op het laatste 
moment het kleine podium krijgen omdat het grote niet (meer) beschikbaar is.  
Ook de communicatie ivm. wanneer het materiaal juist zal geleverd worden zou efficiënter 
kunnen gebeuren. 
 

- Scouts Boortmeerbeek stoort zich aan het feit dat het verkavelingsdossier nu al zo lang in 
behandeling is en de gemeentelijke administratie dit niet snel genoeg afwerkt. 
 

- Vergunning “versterkte muziek” heeft willekeurige uren: 
De jeugdraad vraagt om een consistente vergunning voor “versterkte muziek” af te leveren. 
 
De jeugdraad adviseert om dezelfde regeling als in Haacht te volgen (namelijk fuif tot 4u, fuif 
leeglopen tot 5u). 
 

- De jeugdraad geeft aan dat verkeersveiligheid nog altijd belangrijk blijft, zeker in de buurt 
van jeugdterreinen. 
 

- De jeugdraad heeft algemene appreciatie voor ontlenen materiaal, subsidies, gras afrijden op 
terrein, plaats op Boortmeerbeek Feest om reclame te maken voor vereniging, gratis plaats 
op Kerstmarkt, ... 
Scouts Haacht-Station vindt dat er in Haacht algemeen meer wordt gedaan ivm. 
jeugdwerking. Vb. Evaluatie na fuiven - samen met politie en gemeente, mogelijkheid tot 
ontlenen spelmateriaal, elke vereniging stuurt volk voor buitenspeeldag (kleine 
vrijwilligersvergoeding), ... 
 

- Algemene vraag of er nog een jeugdambtenaar is in de gemeente Boortmeerbeek. 
 

Communicatie laat soms te wensen over en initiatieven van de jeugdraad lopen hier soms op 
vast.  
De jeugdraad stoort zich ook aan de soms laattijdige communicatie, verkeerde data op 
documenten, foutieve e-mailadressen, oude rekeningnummers die nog gebruikt worden, ... 
 
Scouts Haacht-Station adviseert om een Facebook-pagina aan te maken voor efficiëntere 
communicatie (beheer hiervan door jeugdambtenaar).  

 
Antwoord Hans/gemeente: Het is moeilijk om te zeggen of jeugdambtenaar zal terugkomen 
omdat ziekteverlof telkens met enkele weken verlengd wordt en geeft aan dat er werk 
gemaakt wortdt van de (tijdelijke) vervanging; een interimoplossing werd voorgesteld. 
 
De jeugdraad adviseert om zo snel mogelijk vervanging te zoeken voor de post van 
jeugdambtenaar. 
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4.  Vorming 

 
KLJ Schiplaken: In het begin van het werkingsjaar (september) op de kalender zetten welke 
vormingen we dat jaar willen volgen.  
 
Voorstel Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken: op zondagnamiddag plannen om meer leiding te 
bereiken, eventueel op planningsweekend.  
Het zou wel leuker zijn om dit met een mix van verenigingen te doen ipv. elke vereniging op zichzelf. 
 
Zoals vorige jeugdraden reeds aangegeven, er is interesse voor vorming ivm. nood en interventie op 
evenementen. 
Hans gaat volgende week woensdag informeren wat de mogelijkheden zijn. 
 
 
5.  Dag van de jeugdbeweging 
 
Dag vd jeugdbeweging gaat door op 19 oktober 2018. 
Het verslag van de vergadering van evaluatie laatste editie ontbreekt. 
 

- Van 16u tot 19u 
- Bordjes met logo’s van verenigingen om materiaal te zetten 
- Elke vereniging terug pannenkoeken bakken 
- Extra tent in het begin zetten 
- Pakketten voor dag van de jeugdbeweging aanvragen (Stefaan) 
- Sponsering vragen bij Primus/Danone vragen 
- Spelmateriaal huren 
- Fotobooth bij Tomas Moore Mechelen (Michael) 
- Klaarzetten op donderdagavond 

 
Concrete planning/uitwerking op volgende jeugdraad. 
 
 
6. Subsidies 
 
Opmerking Hans; vorige keer zijn de subsidies vrij laat uitbetaald, dit jaar wordt verwacht dat de 
subsidies rond de zomer uitbetaald worden. 
 
De jeugdraad adviseert om deze subsidies zo snel mogelijk uit te betalen, liefst voor de zomer, omdat 
verenigingen veel kosten hebben met kampen. 
 
Albertieners vragen of ze ook subsidies kunnen krijgen voor muziekinstrumenten. 
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7.  Varia 
 

- Hans: Wegwijzers jeugdverenigingen zijn ondertussen besteld.  
Jeugdraad adviseert om deze voor 1 juli 2018 op te hangen. 
 

- School en Carpus verhuizen mogelijk naar Ravestein, afhankelijk van subsidies. 
Jeugdraad zou graag meedenken over inrichting/gebruik polyvalente zaal. 
 
Hans laat weten dat indien het project doorgaat, de sportzaal een uitbreiding is van de 
sporthal van Boortmeerbeek, maar die overdag gebruikt zal worden door de school. In de 
toekomst zijn wel andere projecten gepland voor een ‘echte’ polyvalente zaal. De JR zal zeker 
uitgenodigd worden om me te denken over inrichting en gebruik. 
 
Vraag van Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken of de tuin toegankelijk blijft? 
Speelterrein rechts voor het rusthuis blijft toegankelijk voor de jeugdverenigingen om te 
spelen. 
Het zou handig zijn moest het sanitair vd. nieuwe zaal/school voor de jeugdverenigingen 
toegankelijk zijn op zondagnamiddag. 
 

- Albertieners: jaarlijkse BBQ op 23 juni  
- Scouts Boortmeerbeek:  

 
o Krokettenavond op zaterdag 26 mei 
o Startdag en kampvuur op 15 september 
o De huidige groepsleiding stopt er na dit kamp mee en opvolging is reeds verkozen. 

 
- Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken vroeg zich af wie er geweest was naar de buitenspeeldag 

op 18 april. 
De verenigingen zijn niet geweest, maar er is veel volk geweest. 
 

- Scouts Haacht-Station: Facebookpagina 
Als er terug een jeugdambtenaar is, adviseert de jeugdraad om een Facebookpagina voor de 
jeugdraad aan te maken. 
 

- Hans: BBQ 

 
De volgende jeugdraad zal doorgaan op dindag 25 september 2018 bij Scouts Boortmeerbeek om 
19u (met BBQ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefaan Bohets 
Voorzitter 

Hans De Locht 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  
 


