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Start jeugdraad: 20.00 uur 
 

 VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Opmerkingen? 

 Vorig verslag wordt goedgekeurd.  
 

 
 
 

 ACTIVITEITENAANBOD JEUGDRAAD 2020-2021 
Evaluatie activiteiten jeugd: 

- Voetbalmatch 
o Leuk, zowel voor voetballers als supporters 
o Activiteit vooraf houdt de BBQ wat meer levend 
o Sommige externe supporters vonden het jammer dat ze rond 18 uur moesten 

vertrekken omwille van de BBQ  
o Huur voetbalveld is betaald 

- BBQ 
o Betalingsherinnering: chiro Houtvenne 
o Hoeveel € voor servetten + drank ref en bbq’er aan WMB?  

 
 
 

 GOODIE-BAG JEUGD 
Zakken klaarmaken 

- op de jeugdraad van 14 oktober 
- bedankt aan iedereen voor de hulp 

 
Reclame 

- reposten van de affiche op jullie socialmedia kanalen 
- affiche ophangen aan jullie lokalen 
- flyers uitdelen op chiro/klj 

 
Zakken uitdelen 

- op 22 oktober aan alle jeugdverenigingen én aan de sporthal 
- tussen 19u en 20u 
- @Chiro Hulshout, jullie zakken zijn klaargemaakt en kunnen afgehaald worden aan de 

sporthal. Laten jullie mij (Anke) zo snel mogelijk weten wanneer jullie deze zullen afhalen?  

 

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 
2235 Hulshout 
Tel: 015 24 26 77 -  Fax: 015 22 40 14 
www.hulshout.be 
jeugd@hulshout.be 

 

Verslag JEUGDRAAD 

  

Datum vergadering 14 oktober 2021 
Aanwezig  Stan Van den Eynde, Bjarne Van Eynde, Rune Pintens, Giel 

Albert, Elias Bosmans, Ninke, Amber, Thimo Goossens, Anke 
Brems (dienst vrije tijd), Karolien Laeremans (schepen van 
jeugd) 
 

Afwezig/verontschuldigd Lotte Deceuster, Jana Deceuster, Lore Bosmans 
 

http://www.hulshout.be/
mailto:jeugd@hulshout.be
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Cafébon 

- Nog steeds weinig reactie van de cafés. Polsen jullie nogmaals bij jullie cafés?  
o Thimo gaat eens langs bij de Verdi’s. Zou fijn zijn als zij ook nog meedoen met de 

bonnen.  
 

 
 KALENDERS AFSTEMMEN 

- Evenementen kalenders van elke vereniging even naast elkaar leggen om na te gaan of 
niemand in elkaars vaarwater zit (evenementen op dezelfde dag bv).  
 
Houtvenne:  
13 nov chiro café 
25 feb chiro café 
12 maart fuif 
19 maart pastadag 
7 mei chiro café 
 
Westmeerbeek 
3-4 dec kerstbar 
Begin feb wafelverkoop  
4-5 maart afterwork 
…april pastadag 
26 juni ijspaleis 
 
KLJ Houtvenne 
16-17 april bierfeesten 
17 april paasontbijt 
 
Hulshout?  
Bezorgen jullie nog een overzichtje van jullie evenementen a.u.b.? 
 
 

 UPDATE CONTACTGEGEVENS JEUGDRAAD 
- Wie zit in de jeugdraad dit jaar?  
- Nieuwe e-mailadressen: 

o Ellen: lnopdebeeck@hotmail.be (Westmeerbeek) 
o Anna: anna.vanclemen@outlook.be (Westmeerbeek)  
o Lotte: lottedeceuster@hotmail.com (Hulshout) 
o Jana: janadeceuster@hotmail.com (Hulshout) 
o Lore: Lore.bosmans@hotmail.com (Hulshout) 
o Rune: rune.pintens@outlook.com (Houtvenne) 

- GSM nummers 
- Nieuwe secretaris – Rune  
- Nieuwe voorzitter – blijft Elias 

 
 

 SUBSIDIEDOSSIER JEUGDVRIENDELIJKE BUURTEN EN SPEELGEBIEDEN 
- Subsidiedossier moet ingediend worden door jeugdbeweging 
- Dossier samen voorbereiden met gemeente 

mailto:lnopdebeeck@hotmail.be
mailto:anna.vanclemen@outlook.be
mailto:lottedeceuster@hotmail.com
mailto:janadeceuster@hotmail.com
mailto:Lore.bosmans@hotmail.com
mailto:rune.pintens@outlook.com


3 
 

- Voorstel: vernieuwing speeltuin in Westmeerbeek (+ skatepark eventueel) 
- Het project moet bovenlokaal zijn, dus bv: lokalen, speeltuinen e.d. waar ook kinderen in 

spelen die niet in jeugdvereniging zitten 
- Werkgroep met jeugdverenigingen + andere jeugd zodat we rekening kunnen houden met de 

input van de jeugd omtrent de vernieuwingen 
- Chiro Westmeerbeek denkt eens na of ze de samenwerking zien zitten omtrent dit project 
- Karolien stuurt info over de subsidies door  

 
 
 LOCATIE VOLGENDE VERGADERING 

KLJ Houtvenne 
 
 

 VARIA 
 

- Karolien en Anke komen eens langs tijdens een vergadering samen met Catha. Zo kunnen we 
kort kennismaken met iedereen.  

o Chiro’s vergaderen allemaal op vrijdag vanaf 20u  
o KLJ vergadert op 3 november & 1 december  
o Anke en Karolien laten nog weten wanneer ze net willen langskomen 

 
- Herinnering  vergadering subsidies 27 oktober 2021 Ijzermael WMB om 20u 

o Max 2 personen.  
o Houtvenne vraagt of er ook twee personen van de vzw mogen komen naar de sessie 

 Vzw’s mogen ook twee personen sturen. Dus de jeugdvereniging zelf mag 2 
personen sturen én de bijhorende vzw mag ook nog eens 2 personen sturen.  

 
- Geluidsoverlast bij (verhuur) lokalen 

o Zeker vermelden in contract dat ze vanaf 22 uur stil moeten zijn en rekening moeten 
houden met de buren 

 
- Aanplakborden: mogen deze verwijderd worden? 

o De jeugdverenigingen gebruiken deze nog voor het aankondigen van hun 
evenementen. Dus liefst nog laten staan.  
 

- Onderhoud site Schoolstraat 
o Lijnen omnisportveld opnieuw schilderen 
o Raam van KLJ Houtvenne lekt bij regen 
o Mogelijkheid tot plaatsen ijezeren tralie voor de deuren (net zoals bij ramen)?  
o To do Anke en Karolien: bovenstaande puntjes aanhalen op CBS  

 
- Drugsnaalden gevonden in Houtvenne aan de kerk  

o Drugsgerelateerde zaken best aan politie doorgeven 
 

- Aan het petanqueveld in Houtvenne lagen afgelopen week kapot geslagen flesjes.  
o Catha nogmaals zeggen dat in Houtvenne vaak hangjongeren zitten 

 
 
Einde: 20u40 
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Volgende vergadering: 18 november 2021 om 20 uur in bij KLJ Houtvenne 
 
 
 
 
Bel me, schrijf me, mail me als je in de toekomst niet kan komen, zodat we weten op wie we al dan niet moeten wachten 
(jeugd@hulshout.be). 
 
 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
Rune Pintens  Elias Bosmans 
 
 
 

(WMB: Westmeerbeek, HTV: Houtvenne, HH: Hulshout, J: chirojongens, M: chiromeisjes, OL: oud-leiding, JR: jeugdraad, GBS: 
gemeenteschool, JV: de 6 jeugdverenigingen samen, VT: dienst vrije tijd) - aanvullingen: jeugd@hulshout.be  

Activiteitenkalender jeugd 

Wanneer? Wat? Wie? 

   

   

   

   

   

   

mailto:jeugd@hulshout.be
mailto:jeugd@hulshout.be

