
Verslag jeugdraad 20/9/2021 

- Aanwezig  
Merel Bollen & Kobe Bot (JH Floere Bloes) 

Twanne Pierre, Raf van Rompaey, Ben Thijsmans (Scouts Heikant)  

Laura Olbrechts & Kato Happaerts (Scouts Rotselaar) 

Kaat Deroo & Layla Cauwenberghs (Chiro Werchter) 

Miek Mues & Julie Van Gestel (Scouts Wezmaal) 

Wannes Van Hassel, Brent Gomand (onafhankelijk) 

Dries de Vadder (voorzitter) 

Nele Demuynck (schepen jeugd) 

Stef Legiers (Coördinator jeugd) 

 

- Opvolging verslag maart 
Iedereen super goed gelezen en goedgekeurd. 

- Punt 1: Nele stelt de vraag of de jeugdverenigingen nood hebben aan een vast 
contactpersoon wanneer ze op kamp zijn, maar evengoed wanneer ze jeugdverenigingen 
op bezoek hebben op hun kampterrein.  

Algemene reactie: ‘ja, er is nood aan’.  

De verschillende verenigingen lossen het op hun eigen manier op. Nele benadrukt dat het schitterend 

is dat ze veel zelfstandig oplossen en dat dit zeker mag, als het kan. Maar als er hulp nodig is, moeten 

ze bij iemand terecht kunnen van de gemeente.   

Er wordt afgesproken dat de bezoekende kampen een vast contactpersoon krijgen van de verhuurder, 

de meeste jeugdverenigingen hadden dit al. De contactpersonen van de verhuurders vinden ook vlot 

hun weg naar de jeugddienst bij eventuele problemen. Hier hoeven we dus niets aan te veranderen. 

Onze jeugdverenigingen krijgen de gsm-nummer van Stef mee op kamp, tenzij hij zelf op verlof is, 

voor als er zich problemen stellen waarbij ze hulp van de gemeente willen. Stef is het eerste 

aanspreekpunt en zijn nummer wordt enkel voor serieuze zaken gebruikt ;).  

Floere bloes vraagt of dit opengetrokken kan worden naar de jeugdhuizen: bij wie kunnen we terecht, 

wanneer, … Ook voor hen is Stef (jeugddienst) het eerste aanspreekpunt. Als hij hen niet kan helpen, 

verwijst hij door naar de juiste dienst.   

- Punt 2: evaluatie BBQ jeugdwerk. 
Miek geeft aan dat het meer dan in orde was: lekker eten, goede artiest, fijne sfeer, enkel de zaal 

(Jack-Op) is wat ver vanuit Wezemaal.  

Er wordt aangevuld dat andere jaren iedereen vroeger doorging naar de eigen vereniging. Dat was dit 

jaar niet en dat vond iedereen heel fijn.  

Dries geeft als voorzitter aan dat ze willen behouden dat iedereen na de voorstelling samen blijft. Dat 

maakt de bedankingsBBQ duurder. Daarbij geeft hij aan dat het een optie kan zijn om een prijsje te 

vragen voor consumpties van een bepaald uur zodat er break even gedraaid wordt van dat uur. Nele 

en Stef zijn wat terughoudender omdat het om een bedanking gaat. De rest van de jeugdraad lijkt wel 

te vinden voor het voorstel van Dries. 

Een laatste opmerking van chiro Werchter: ze hebben het gevoel dat ze bij de afbraak veel alleen 

hebben gedaan samen met JH Mena. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 

 
 
 



- Punt 3: evaluatie ‘De Blok’ + nood aan vervolg bespreken, aandacht voor de locatie 
gevraagd aan gezien ‘de Mena’ enkel een optie zal zijn in augustus wegens heropstart 
cultuurvoorstellingen. 

De blok is een leuk initiatief waar meerdere jongeren nood aan hebben in de gemeente. Rotselaar lijkt 

daarbij de juiste plaats, maar opties voor een andere zaal in Rotselaar zijn beperkt. Zaal Concordia 

wordt door meerdere als niet geschikt bestempeld, lijkt geen optie meer.  

Scouts Heikant organiseert een eigen versie van de blok, dit zonder WiFi en verloopt prima.  

Dries geeft aan dat er met een abonnement van Tadaam wel WiFi kan voorzien worden. Stef bekijkt 

dit met IT dienst gemeente.  

De parochie in Rotselaar heeft ook nieuwe beheerders. Kan dit een optie zijn? Stef bekijkt dit.  

 

- Punt 4: Dag van de jeugdbewegingen, iets doen in Rotselaar?   
Wannes geeft aan dat de meeste jongeren naar Leuven gaan. De enigste voor wie dit een 

mogelijkheid kan zijn, zijn de jongeren van het Monfortcollege. Wannes en de rest van de jeugdraad 

zien er echter geen noodzaak in om hier iets voor te doen. ‘Niet nodig’. 

Scouts Wezemaal geeft aan dat het zijn jongere leden (lagere school) wel oproept om in uniform naar 

school te gaan. Dit durven ze zelfs eens doen met een beloofde prijs, die al dan niet gegeven wordt ;).  

Ook bij Chiro Werchter lopen er die dag wel veel foto’s binnen van kinderen die inderdaad in hun 

uniform naar school gaan.  

Er wordt aan de verenigingen gevraagd om dit jaar de kinderen nog eens extra aan te moedigen in 

uniform naar school te gaan. De jeugddienst zal via socials wat ‘promo’ voeren.  

- Punt 5: Bad Gandersheim. 
Nele geeft uitleg omtrent het concept van de ‘Laga feesten’ die in 2022 doorgaan in Bad 

Gandersheim. De vraag is of er verenigingen zijn die interesse hebben in promotie van Rotselaar etc.  

Donderdag 23/9 is er een infovergadering in de Mena. Brent en Nele vaardigen de jeugdraad af. 

Brent geeft volgende jeugdraad verslag.  

De jeugdraad lijkt meer te vinden om in 2023 nog eens naar Bad Gandersheim af te zakken. Te 

bekijken op volgende jeugdraad na verslag van Brent. 

 
- Punt 6: Stef geeft aan dat er terug fuifaanvragen komen en overloopt de procedure die 

moet doorlopen worden. Hij geeft ook aan dat het uitgaansleven lang heeft stilgelegen en 
dat er extra aandacht moet zijn voor de buurt, ook voor de jeugdhuizen die nu later 
openblijven, geldt dit.  

Stef overloopt de documenten die aan de jeugddienst bezorgd worden bij een fuifaanvraag. Hij 

verwijst hiervoor naar: https://www.rotselaar.be/fuif-organiseren, daar is alles terug te vinden.  

Scouts Rotselaar geeft aan dat de communicatie naar de buren wel degelijk helpt. Aanbellen werkt 

hierbij veel beter en er zijn veel minder klachten.  

Scouts Rotselaar, maar ook andere verenigingen, geven aan dat sommige buren wel blijven klagen. 

Dit lijkt onvermijdelijk…  

JH Mena vraagt wanneer de Sportoase vrijkomt. Vermoedelijk 15 oktober, wordt nagevraagd. 

Stef overloopt ook nog de procedure voor materiaal uit te lenen. Hij verwijst daarbij naar: 

https://www.rotselaar.be/uitleendienst 

 

https://www.rotselaar.be/fuif-organiseren
https://www.rotselaar.be/uitleendienst


- Varia:  
1) Stef geeft aan dat de twee WK- dorpen beiden cocktails gaan serveren. Dit mag als het event, 

wat ook zo is, slechts tot 1u duurt. Normaal wordt er gevraagd kenbaar te maken wie +18 en 
-18 is via polsbandjes. Omdat voor de WK- dorpen er een heel ander publiek wordt verwacht 
dan normaal voor jeugdevents is het niet noodzakelijk de bandjes uit te delen.  
 
Duidelijk uithangen voor wie cocktails bestemd zijn en identiteitscontrole bij twijfel aan de 
toog is voldoende.  
   

2) Stef vraagt of er nood is aan een gedeelde Google agenda om te vermijden dat er 
concurrerende evenementen op één dag zijn.  
 
De jeugdverenigingen geven aan dat dit wel meevalt en niet vaak voorvalt. Dries stelt voor 
dat de jeugdverenigingen al hun reeds gekende evenementen posten in de FB groep van de 
jeugdraad. Dries maakt hier een post voor. 

 

3) Floere Bloes vraagt wanneer de herbruikbare bekers er zijn. Stef geeft aan dat ze elke dag 
kunnen geleverd worden (ze zijn ondertussen aangekomen).  

 

4) Floere Bloes maakt zich wat zorgen over het feit dat verenigingen mogelijks niet meer 
kunnen helpen op RW en zo veel inkomsten missen. Stef vraagt na bij Raf (regelt RW voor de 
gemeente), Raf heeft ondertussen aangegeven dat dit normaal geen probleem mag zijn. Nele 
sterkt ook dat de gemeente het erg belangrijk vindt dat de verenigingen shiften en dus ook 
inkomsten kunnen halen van RW. We kunnen stellen dat dit geruchten zijn en dat er geen 
signalen zijn dat dit zal gebeuren. 
 

5) Scouts Heikant stelt de vraag of zo ‘jeugd op nen hoop’ mogen organiseren. De algemene 
reactie is meteen ‘ja’. Het gaat om een event waarbij alle verenigingen worden uitgenodigd 
en dat niet gericht is op winst maken. Dries gaat opzoek naar de kalender voor wie welk jaar 
‘jeugd op nen hoop’ mag organiseren. Dit jaar is de beurt wel sowieso aan scouts Heikant. 
 

6) Scouts Rotselaar deelt de boodschap mee dat Scouts Wezemaal in Rotselaar een WK dorp 
organiseert en dat er bij sommige van hun leiders het gevoel is dat dit hun in een slecht 
daglicht plaatst en voelen zich wat overgeslagen door de gemeente. Wel gunnen ze het de 
scouts van Wezemaal.  
 
De andere verenigingen geven aan dat er vanuit de gemeente meerdere keren is gevraagd 
wie mee op de kar wou springen. De jeugddienst treedt bij: verschillende keren zijn de 
verenigingen aangeschreven. 
 

7) Scouts Rotselaar geeft een warm compliment aan Scouts Heikant voor het aanwezig zijn op 
hun laatste event. Ze gaan dit in de toekomst ook proberen te doen. De jeugdraad wil alle 
verenigingen aanmoedigen aanwezig te zijn op elkaars evenementen. 

 

8) Chiro Werchter geeft de feedback teleurgesteld te zijn in de gemeentelijke ondersteuning 
van de organisatie van het WK-dorp. Hierdoor veel tijd verloren en pas laat promo kunnen 
maken. Stef neemt dit zeker mee naar zijn collega’s van de dienst ‘vrije tijd’. 
 



9) Scouts Wezemaal geeft aan dat er op kamp problemen waren rond mentale gezondheid. De 
leiding voelt zich beperkt in wat het kon doen. Vraag tot workshop rond mentale gezondheid 
om hun draagkracht te versterken binnen leidingsploeg.  

 

Scouts Rotselaar geeft aan dat er vorig jaar bij hun ook soortgelijke problemen waren.  
Nele geeft aan dat Awel een interessante website is voor informatie en tips en tricks. Stef 
gaat met Laure (intergemeentelijke preventiemedewerker) bekijken of er een vorming op 
maat kan gegeven worden en stemt af met Miek. Andere verenigingen die ook interesse 
hebben mogen dit steeds melden bij Stef! 
 

10) Scouts Wezemaal nodigt iedereen uit op hun WK-dorp. Verenigingen die in een groepje 
komen worden zelfs beloond met bonnetjes!  

 

11) Scouts Wezemaal stelt de vraag of de gemeente de zelftesten die ze hebben afgenomen voor 
hun kamp kan terugbetalen. De jeugddienst geeft aan dat hier geen budget voor voorzien 
was. Het zou ook wringen om één vereniging hiervoor te betalen, dan hadden de andere hier 
misschien ook gebruik van willen maken. Het was ook niet opgelegd door één van de 
overheden… De jeugddienst vindt het wel super dat ze proactief gehandeld hebben en zo 
hun verantwoordelijkheid hebben genomen. 
 

12) Dries laat een ballonnetje op over de toegangsprijzen van ‘de Plas’. De prijs ligt volgens hem 
voor jongeren te hoog (7.5euro niet-bewoner van Rotselaar). De jeugdraad geeft aan dat er 
dagen waren dat er dubbel zo veel volk aan de visserszone zat dan aan de betalende 
zwemzone. Dries geeft aan dat er soms niet naar ‘de Plas’ wordt gegaan omdat vriend/ 
vriendin van andere gemeente gewoon te veel moet betalen. De optie tot een 
studentenkorting wordt geopperd door de jeugdraad.   
 

13) Dries geeft aan dat het bestuur van de jeugdraad stilaan werk gaat maken van de 
jeugdraaddag. Ideeën zijn meer dan welkom bij Dries, Michiel of Yente! 
 

- De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.  
 

 

 
 

 
 

 


