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Aanwezigen: 
Ashley Borgers, Nils Devos, Bert Ide, Elise Capel, Lennert Van Bellingen (bestuur jeugdraad), 
Ines Esnol (Chiro Snoopy), Seth Van Obbergen, Tina Hollemans, Veronica Van Landuyt (Chiro 
Negenmanneke), Joleen Covens, Nico Deneef, Youri Coudron (Chiro Zuun), Margo Desmet, 
Merel Spiegerleer (KLJ Vlezenbeek meisjes), Bart Keymolen (schepen voor jeugd), Sofie 
Heymans (jeugddienst), Tatjana De Loecker (geïnteresseerde CD&V). 
 
Kennismaking  
 
Wat is de jeugdraad 
 
De jeugdraad is een adviesorgaan van de gemeente. De jeugdraad vertegenwoordigt  de 
stem van alle kinderen en jongeren in de gemeente. De algemene vergadering van de 
jeugdraad is samengesteld uit een bestuur en uit haar leden. In de jeugdraad zitten 
vertegenwoordigers van de jeugdraad, individuele jongeren, de jeugddienst, de schepen 
voor jeugd, de afgevaardigden van andere adviesraden en geïnteresseerden. Enkel de 
vertegenwoordigers van de jeugdraad en de gecoöpteerde leden hebben een stem.  Het 
bestuur kan aan de jeugdraad vragen advies uit te brengen, maar de jeugdraad kan ook 
spontaan advies uitbrengen.  
 
Het is de taak van de jeugdraadafgevaardigde om te zorgen voor een goede wisselwerking 
tussen de jeugdraad en de jeugdverenigingen. Als jeugdraadafgevaardigde neem je alle info 
en vragen die op de jeugdraad komen mee naar je vereniging. Wat er binnen je 
jeugdvereniging leeft neem je mee naar de jeugdraad. 
De jeugdraad staat klaar voor alle vragen/opmerkingen/…  
 
De algemene vergadering gaat 1 maal per maand door op de eerste woensdag van de 
maand. De algemene vergadering wordt voorbereid door het bestuur. 
Het bestuur komt minimum één maal per maand samen. 
 
Locatie 
 
Algemene vergaderingen gaan op de eerste woensdag van de maand door. De locatie van 
elke jeugdraad verschilt elke keer. Volgende keer zal het doorgaan bij Chiro Negenmanneke.  
 
Concretere dingen die de jeugdraad organiseert 
- Jeugdsportival 
- Wisselbeker 

 
 



Bestuur 
 
Binnen het bestuur van de jeugdraad heb je enkele rollen:  
 
Voorzitter (Lennert), 
Ondervoorzitter (Evi),  
Penningmeester (Ashley) 
Secretaris (Brigje/Nils) 
 
Elise, Ikarina & Bert zijn bestuursleden.  
 
Het bestuur moet zoals elk jaar gestemd/verkozen worden.   
Er is een stemming gehouden waarin het voorgestelde bestuur unaniem goedgekeurd werd.  
 
Debattle 
 
29 september gaat de Debattle door.  Een tijdje geleden is er een pre-Debattle geweest, 
waaruit enkele stellingen vanuit de verenigingen naar voor gekomen zijn. Tijdens het 
Debattle krijgt de politiek die stellingen voor de kiezen. 
 
Kom met zoveel mogelijk volk langs en probeer met de leidingsploeg nog verschillende 
vragen te verzinnen!  
 
Varia 
 

- Subsidies 
o Op 30 september moeten de subsidie dossiers binnen zijn! Niet vergeten dat 

die in de bus van het GEMEENTEHUIS moeten steken, niet van de 
jeugddienst. 

- Oudejaarsnachtbussen 
o Sofie vraagt of er mensen ideeën hebben waar er evenementen 

plaatsvinden. De routes van de nachtbussen worden binnenkort vastgelegd 
worden.  

- Dag van de jeugdbeweging: 19/10/2018 
o Ruige en minder ruige massaspelen 
o Er zullen ook hamburgers voorzien worden!  
o Achteraf is het jeugdhuis open.  

- Zwembadfuif 
o Fuif in het zwembad! 
o Reacties waren overwegend positief.  
o Ingang zal 2,5€ zijn 
o Verlengde van de zwemmarathon. 
o Fuif zal tot 01u00 duren.  

- Boekenbende 
o Vorig jaar is er een voorleesproject gestart.  
o Voorkeur gaat naar jongeren.  
o Dit project bestaat eruit dat er 10 keer voorgelezen wordt.  



o Naast het voorlezen is het ook de bedoeling dat er keren met je 
voorleeskindje naar de bib moet gegaan worden en dat je deelneemt aan een 
voorstelling. 

o Vrijwilligers krijgen een mooie vergoeding.  
o Er wordt ook een project gelanceerd voor een oudere doelgroep.  
o Indien er interesse is, stuur een berichtje naar de jeugddienst! 

- Trekpaardendag 
- EHBO cursus 

o Snoopy heeft de vraag gesteld of er een EHBO cursus kan georganiseerd 
worden. Enkel natuurlijk als er van de andere verenigingen ook positieve 
feedback komt. Zal waarschijnlijk 1,5 dagen duren.   

 
 
 




