Agenda Jeugdraad Dinsdag 7 mei

Aanwezig:
Erik ( voorzitter), Tom ( Ondervoorzitter) Marlies ( Penningmeester),
Marc Jacobi( Diensthoofd werkplaatsen), Thomas (afg. jeugddienst),
Simon ( Chiro Everberg), Hadewig ( Scouts Kortenberg),Glen, Jeroen ( Jeugdhuis Den Aap),
David, Koen ( Jeugdhuis ’t Excuus), Yorrick (Den Uyl)
Verontschuldigd:
Later: Shayan ( Speelplein)
@ Cafetaria Gemeentehuis om 20:00

1. Goedkeuring vorig verslag
Iedereen gelezen en goedgekeurd => OK
2. Toer der verenigingen
Den Uyl :
=> Bonzaï avond was goed
=> Gaan helpen bij ‘Kamagurka’
=> mee genoten van de Flurkse feesten
Chiro FLurk:
=> Flurkse feesten waren goed
=> Wel kapotte tegels (door brouwer?), alle tenten verzamelen bij den Uyl, altijd!
Speelplein
=> 2 weken paasvakantie gehad, niets speciaal
Chiro EK
=> tuin gaan opruimen in een huplcentrum
=> 30/04 BBQ + kanmpinschrijvingen
=> 3/5 Avond oud-leiding
=> Aspi’s hebben juist inleefweek gehad.
JH Excuus
=> Casino-avond
=> Groove Almighty (1200 man) tussen 1-2 u. mensen moeten weigeren
JH den Aap
=> Hulp chez groove Almighty
=> Promoacties tijdens de paasvakantie
Scouts Kortenberg
=> 13/4 groepsfeest
=> alle takken zijn op weekend geweest

3. Klusjes
Den Uyl :
=> Toelating electriciteitsbak dorpsplein Everberg?
Chiro FLurk:
=> Brandalarm + noodverlichting is kapot
=> slot buitenkot is kapot
=> WC spoelt niet meer door.
Speelplein
=> Licht materiaalkot al 3 maand niet gemaakt.
Chiro EK
=> Raam TL is goed gemaakt => DANK U WEL
=> Putten in grasterrein => kunnen deze opgevuld worden?
=> Terrein vrededal is pas in 2de week juli klaar
JH Excuus
=> Sleutel infoporthieken => langsgaan bij Jacobi voor nieuwe
=> Nooddeur achteraan => afstand tussen deur en afsluiting is te groot, deze sluit niet meer.
=> Schuifdeur vooraan is gezakt.
JH den Aap
=> schuifdeur afdichten => nieuwe ruit komt erin!
=> rommel op speelterrein naast JH => witte camionette met jongeren => nummerplaat
opschrijven.
Scouts Kortenberg
=> Bedankt voor dolle miet = > DANK U WEL
=> Boiler keukenlekt
=> Spot leidingslokaal
=> WC verstopt
=> Dak kapot (colomba 2 + ad keuken)
=> Ruit kapot (colomba 2)

4. Korte bespreking “Inspraak dag”
Aanwezig Jeugd: Erik + Chiro FLurk + Jana Nevens
Meer volk aanwezig op volgende editie => meer tegenspraak bieden tegen de ‘ouderen’
Voorstel Harold: Inmenging Jeugd Politieke partijen? Volgende keer stemming!
100 gratis vrijwilligers:
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn/gezondheid/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering

5. Evolutie Tournee Générale
Reacties vanuit Groove Almighty
=> Goede editie
=> Buitenterras: dit mocht van de gemeente => spreiding van het volk
=> Toog: opgelost met matten van de voetbal
=> Aantal volk: max. 960 personen, niet bereikt volgens politie
=> Meer samen zitten met de betrokken veiligheidsdiensten!
=> Binnen is binnen: was soms moeilijk te handhaven, te maken met eerste keer.
=> Urinoir mannen buiten
TG
=> Offerte WC’s – VIP-podiaaangevraagd
=> Podium Coca –Cola => nog verder navragen, TOM VDH
=> Voorstel Marlies, kleinere werkgroepen => zie indeling MARLIES
=> Slotactiviteit (sporthal EK) afstemmen op randactiviteiten
=> Opruim is voor IEDEREEN
=> Kidsnamiddag => van iedere vereniging iemand
=> Inkom => Stempel met logo
=> Sponsoring: TOM VDH maakt sponsordossier op, eind mei grote sponsors, eind juni de
kleinere sponsors
=> VJ => idee kubussen gaat niet door, te kostelijk
=> DJ’s = > Tom stelt line-up op adhv. Voorstellen die gevallen zijn.
=> Licht = > Devent (max. 1500 euro)
=> Extra herashekken vragen bij BOELS
=> Sporthal EK => beschikbaarheid nakijken THOMAS
=> Gadget: tegen volgende JR een definitief voorstel, en bestellen maar
=> De Lijn => wachten op JELIEN, zij ging dit in orde maken.
6. Update Kalender
Den Uyl :
=> Nachtspel FLOP 10/5
=> poker-Kicker-Darts tornooi
=> Oudledenavond
Chiro FLurk:
=> Kampnamiddag 19/5
=> Ouders geven leiding (tijdens examenperiode)
Speelplein
=> Stuurgroepoverleg 8/5
=> Voorbereidingsvergaderingen Zomervakantie
Chiro EK
=> Crepes Titaux 12/5
=> Aspi’s geven leiding (examens leiding).

JH Excuus
=> Flugel feelings 24/5
=> Groove Deluxe in central 11/5
=> Misschien paintbal 18/5
JH den Aap
=> uitzonderlijk open op 8 mei
=> Promnight na de examens
Scouts Kortenberg
=> Ledenactiviteit naar de zoo Planckendael
=> Feestje scoutsvrienden
7. Varia:
- Jaks
=> Denk eraan!
- restfonds
=> Aankoop Kassa?
- Varia verenigingen
=> Begroting kampen chiro scouts binnen brengen
=> Koen Pepermans (Excuus) stopt met de JR = 2 bakken bier!
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