
Verslag jeugdraad 13/12/2021 

- Aanwezig (digitaal):  

Ewoud Vancraesbeek, Twanne Piere, Hannah Buelens en Ben Thijsmans (scouts Heikant) 

Jannes Devesse, Michiel Bosmans en Joren Bijdekerke (JH Mena) 

Kaat Deroo en Layla Cauwenberghs (chiro Werchter) 

Merel Bollen (JH Floere Bloes) 

Dries Schrijvers (scouts Rotselaar) 

Miek Meus (scouts Wezemaal)  

Yenthe Lodewijckx (chiro Wezemaal)  

Brent Godmand (onafhankelijk)  

Dries De Vadder (voorzitter) 

Nele Demuynck (schepen Jeugd)  

Stef Legiers (coördinator jeugd) 

 

- Goedkeuring verslag september  

Het verslag werd goedgekeurd door de jeugdraad.  

De jeugddienst geeft aan dat ze nog werk gaat maken van de vraag van Miek rond mentaal welzijn. Als 

er ook andere verenigingen hier mee aan de slag willen, mogen ze dit laten weten aan Stef. 

- Akabe- tak scouts Heikant  

Twanne stelt de Akabe- tak van scouts Heikant kort voor. Ze starten na nieuwjaar met een team van 4 

leiders en 6 kinderen. De bedoeling is dat deze op termijn instromen in de reguliere werking zodat we 

van een volledig inclusieve jeugdwerkvereniging kunnen spreken. Ze hebben wel de wens om 

aangepast materiaal te kopen voor deze tak. Emma Smets heeft de jeugddienst een gedetailleerd 

overzicht bezorgd van wat ze nodig vinden om aan te kopen en wat er leuk zou zijn om aan te kopen.  

Het bestuur van de jeugdraad en de jeugddienst opperen het idee om een deel van de ongebruikte 

projectsubsidies 2021 aan de opstart van de Akabe-tak te doneren. Dit gaat buiten het jeugdsubsidie 

reglement dus moet langs de gemeenteraad passeren. De jeugdraad steunt dit.  

- Financieel jaarverslag 

De penningmeester stelt aan de hand van een PDF het financieel jaarverslag voor aan de jeugdraad. 

2020 was een jaar waarin de jeugdraad met quarantaineklap een zeer warm initiatief organiseerde, 

maar waarin er geen uitgaven gebeurde. Inkomsten zijn de jeugdwerksubsidie (64euro) en de jaarlijkse 

jeugdraadtoelage (1500euro). De penningmeester maakte naar aanleiding van een vraag van de 

jeugdraad wel een vergelijking tussen de maandelijkse kosten per bank. Het verschil is 

verwaarloosbaar, dus blijft de rekening bij KBC.  

- Kerstboomverbrandingen en kampvuren  

Nele geeft aan dat er al enkele goedkeuringen zijn gebeurd over evenementen in deze categorie. Maar 

ze geeft aan dat dit geen evidentie meer is. Het schepencollege is overtuigd over de meerwaarde van 

deze evenementen voor onze verenigingen en de verbindende factor, maar het ligt moeilijk o.w.v. de 

impact op het klimaat. Nele benadrukt dat het voor de verenigingen belangrijk is dat ze enkel 

kerstbomen verbranden en tijdens kampvuren droog onbehandeld hout. Pallethout moet tot een 

minimum beperkt worden. Het is belangrijk dat de verenigingen dit respecteren als ze dit in de 

toekomst willen blijven doen.  

 

 



- Evenementenagenda 

De voorzitter maakt werk van een evenementenagenda zodat de verenigingen niet in concurrentie 

gaan met elkaar. De voorzitter maakt een post op Facebook zodat hij de evenementen kan verzamelen.   

- Locatie ‘de Blok’ 

De jeugddienst geeft aan dat de zoektocht naar een geschikte locatie zeer moeilijk loopt. ‘de Mena’ is 

geen optie omdat er regelmatig cultuurvoorstellingen doorgaan (die mogen nog doorgaan tot 200 

personen).  Op de vorige jeugdraad werd aangegeven dat de Concordia niet geschikt is voor project 

‘de Blok’ wegens de slechte isolatie etc.  Verder heeft de jeugddienst gekeken naar de parochies, 

Sportoase, De Molen, bouwproject Zilverwit en de Jack-Op.  

De parochies en Sportoase zijn net zoals ‘de Mena’ geen optie omdat deze op zeer regelmatige basis 

al verhuurd zijn. De Molen is een optie, maar kost de jeugddienst +- 70euro per dag en er is maar een 

beperkt aantal plaatsen. Bouwproject Zilverwit heeft een polyvalante zaal waar buurtverbinding het 

doel van is. De jeugddienst heeft het project ‘de Blok’ voorgesteld en dit is bij hen op de AV ter sprake 

gekomen. Er is een enthousiasme om dit in de toekomst samen te organiseren, de locatie is ook 

centraal wat het geschikt maakt. Echter, de oplevering van de polyvalente zaal is pas voor midden 

januari. De eigenaars van Zilverwit starten wel een werkgroep rond dit project en de verwachting is 

dat we hier de volgende studeerperiode wel gebruik van kunnen maken. 

Dat maakt dat voor deze periode de Jack-Op de beste optie is. De meeste studenten die gebruik maken 

van dit aanbod wonen in Rotselaar en Werchter, dus is de locatie niet onoverkomelijk. In de 

kerstvakantie is er de mogelijkheid om de foyer te gebruiken en de vergaderzaal. De rest van januari 

zal er enkel gebruik gemaakt kunnen worden van de vergaderzaal, de plaatsen gaan dus beperkt zijn. 

De jeugdraad staat achter dit idee. Op vraag van enkele mensen van de jeugdraad wordt bekeken of 

‘de Blok’ al op 20/12 kan opstarten. Stef bekijkt dit met zijn dienst.  

Kaat Deroo en Joren Bijdekerke worden aangeduid als peter en meter van dit project en zijn het 

aanspreekpunt voor de jeugddienst.  

- Oordoppenactie 

Michiel Bosmans stelt het evenement voor aan de jeugdraad en polst achter de interesse. Die is er 

zeker, maar op voorwaarde dat de korting die we aanbieden voldoende groot is. In het andere geval 

vrezen ze voor een beperkte interesse. In 2017 konden mensen oordoppen laten maken voor 75euro 

na de korting van de leverancier en inspanningen van de jeugdraad en jeugddienst.   

Michiel heeft bij 5 leveranciers offertes opgevraagd. Variphone, die dit o.a. ook doet voor K3, is het 

meest interessant. Zij kunnen de oordoppen aanbieden voor 110euro i.p.v. 151euro. De jeugdraad en 

de jeugddienst kunnen samen een korting voorzien van 15euro. Het idee wordt geopperd om de 

projectsubsidie van 2021 hier mogelijks aanvullend voor te gebruiken. Dit project is niet enkel gericht 

op jeugd, maar op alle inwoners van Rotselaar en heeft een meerwaarde betreffende de preventie van 

gehoorschade. Er wordt een werkgroep opgericht die dit in handen neemt. In het ideale scenario 

kunnen we de oordoppen terug aanbieden aan 75-80euro.   

- Evaluatie jeugdraaddag  

De jeugdraaddag krijgt alleen positieve reacties. Zowel de vorming als de workshop zijn meer dan 

geslaagd volgens de deelnemers.  

 



- Varia  

Kaat meldt aan Nele dat de jaarlijkse Chiro Werchter quiz op 19/2 niet kan doorgaan in de Jack-Op. De 

zaal is reeds verhuurd. Ze hebben hem nu wel al vastgelegd voor volgend jaar. Nele geeft de parochie 

als optie. Kaat vraagt waarom het niet kan doorgaan in de school in Werchter. Op dit moment mogen 

er nog geen externen in de school o.w.v. de coronamaatregelen. Dit nu toezeggen en last-minute 

moeten cancelen wil Nele vermijden.  

De jeugddienst geeft aan dat deze week de lege jeugdsubsidiedossiers komen. Deze moeten ingediend 

worden via jeugd@rotselaar.be ten laatste op 31/1/2022.  

De jeugddienst geeft aan dat er een brief aankomt rond de verhuur van herbruikbare bekers door 

verenigingen. De gemeente Rotselaar heeft een samenwerking met een partner hiervoor wat de 

kosten voor de huur van deze bekers sterk drukt. Dit is zeker interessant voor grotere evenementen. 

Meer uitleg komt dus in de brief van de dienst vrije tijd.  

Scouts Wezemaal geeft aan dat ze in 2022 verbouwingen willen doen en dus een aanvraag zullen 

indienen. Dit betekent dat andere die dit ook van plan waren, rekening moeten houden dat de pot van 

deze subsidie verdeeld zal worden.   

Scouts Heikant brengt ter sprake dat de prijs voor het huren van JH Floere Bloes voor een fuif sterk 

gestegen is. Er wordt eerst gezegd dat er een stijging is van 300euro naar 600euro, maar JH Floere 

Bloes geeft aan dat dit 450euro is voor verenigingen die een lid hebben in JH Floere Bloes. Dit kan elke 

vereniging eenvoudig doen. De jeugdraad geeft aan dat ze wat geschrokken zijn door de prijsstijging 

in combinatie met dat de jeugdraad de projectsubsidie 2020 voor de helft aan JH Floere Bloes heeft 

gegeven. JH Floere Bloes geeft aan dat er intern besproken is dat voor hun fuiven niet perse moeten 

in hun lokalen. Dit zorgt er ook voor dat de Bloes een heel weekend moet sluiten, er gaan regelmatig 

zaken stuk, er is het verbruik , … Merel neemt de opmerking zeker nog eens mee naar haar bestuur. 

Tegelijk begrijpt de jeugdraad ook dat 300euro achterhaald is, alles wordt duurder.  

Scouts Heikant doet nog een oproep om massaal naar hun fuif af te zakken op 1 april 2022 en dit is 

geen grap. Stro en caoutchouc botten is het thema ;) 

Dries Schrijvers wil vanuit de jeugdraad het initiatief nemen om in elke dorpskern een regenboog-

zebrapad te maken ter ere van de holebi-gemeenschap. Iedereen steunt dit. Stef bekijkt dit met de 

dienst mobiliteit. 

JH Mena vindt het jammer dat niet zij eerst naar buiten zijn kunnen komen met het plan voor het 

nieuwe jeugdhuis. Ze hadden liever op de hoogte geweest van communicatie door anderen hierrond.  

JH Floere Bloes geeft aan dat het steeds problemen heeft met het gaan halen van de tenten van de 

uitleendienst. De jeugdraad vraagt een uitzondering voor jeugdverenigingen. Zij zitten in de les en 

hebben vaak geen geschikte aanhangwagen of dergelijke om dit te vervoeren. Stef gaat dit nog eens 

aankaarten bij de uitleendienst.  

 

- Afsluiting  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen succes met de aankomende 

examens. De jeugdraad hoopt alvast volgende keer een fysieke versie laten door te gaan.  

mailto:jeugd@rotselaar.be

