Verslag Jeugdraad Dinsdag 4 juni
Aanwezig:
Erik ( voorzitter),Simon, Sanne ( Chiro Everberg), Hadewig, Eline ( Scouts Kortenberg),Glen,
Jeroen ( Jeugdhuis Den Aap), David, Constance ( Jeugdhuis ’t Excuus), Stan( Jeugdconsulent)
Glenn, Shayan ( Speelplein Alles Kids) Jana
Verontschuldigd:
Harold ( Schepen), Tom ( Ondervoorzitter) Marlies ( Penningmeester),
Marc Jacobi( Diensthoofd werkplaatsen
Later: Yorrick (Den Uyl)
@ Cafetaria Gemeentehuis om 20:00
1. Goedkeuring vorig verslag
Iedereen gelezen en goedgekeurd => OK
2. Patrimoniumbeerster stelt zich voor
An Simoens ( an.simoens@kortenberg.be) is verantwoordelijke voor het beheer en behoud
van de gebouwen.
Alles wat de technische dienst niet kan, daar zoekt zij iemand voor die het doet.
Zij zal regelmatig naar de jeugdraad komen om van iedereen rechtstreeks te horen wat er
nog moet gemaakt worden.
=>Problemen met gebouw Excuus zijn overlopen, er wordt aan gewerkt.
3. Toer der verenigingen
Den Uyl :
=> Dartstornooi
=>poging tot pokertornooi gehad
=>Optredens van Second en van The
village gehad
Chiro FLurk:
=> Carwash gehad
=> Flop( oud-leiding) heeft een
nachtspel georganiseerd, was tof.
Speelplein
=> 5/06 stuurgroepvergadering
=>Animatorenspel gedaan
JH Excuus
4. Klusjes
Doormailen naar Stan en Marc

=> Flugelfeelings
JH den Aap
Verjaardagsfeestjes en 1 woensdag
open geweest
Scouts Kortenberg
Eline nu mee, Mathias Pelkens komt
vanaf volgend jaar naar de jeugdraad
voor de Scouts
Ledenactiviteit : naar Planckendael
geweest met alle leden, erna een
feestje met de leiding en oud-leiding
gehad in Kortenberg
Scoutsvrienden hebben een
trappistenavond gedaan, was goed

5. Evolutie Tournee Générale
Jeugdhuizentocht
=>rondgaan met de fiets
=>kistjes met 3 sloten, onderweg tips en opdrachten om sleutels te verdienen om zo het
kistje op te krijgen=> in het kistje zitten de tickets voor TG
In Den Aap is het thema Casino, in Den Uyl Beursspel in ’t Excuus Defend the president.
Zaterdagnamiddag
Blijft volgens hetzelfde concept
Zaterdagavond
Fuif=>logo is midden juli klaar, geen Merdan Taplak
Gadgets -Hoed met bedrukking
-Fingerlights
-Breekstaven
6. Update Kalender
Den Uyl :
=> 14/06 Oudledenavond
=>reggaeavond
=>17/08:beachparty (1dag)
Chiro FLurk:
=> Ouders geven leiding (tijdens examenperiode)
=>29juni-9juli: kamp in tchechie
=>21-31 juli: kamp
Speelplein
=> Opendeurdag 30/06
=>Bootcamp stagiairs 30/06
=>monitoren BBQ 30/06
JH Excuus
=> Bedanking Groove Almighty
=>14/06 verjaardagsfeestje
=>15/06 Vliegende patrouille
=>Juli: 4 vrijdagen Tour de France
=>Army night, beerpong, gesloten 21/07: Crisis
=>2/3 augustus: excuusfeesten
JH den Aap
=> After exams feestje
Juli zomeractiviteiten
20/07-27/07-03/08: jaarlijkse sluiting

Scouts Kortenberg
=> BBQ :22/06
=>Laatste vergadering:23/06
=>27/7-3/8: jonge takken op kamp
=>3/8-13/08 grotere takken op kamp
=>7-26/07: Jin op toch door Oost-Europa (Kroatië, Bosnië..)
=>Laatste weekend augustus: herfstontmoeting: scouts van heel België komen
7. Varia:
- Jaks: Artikels september voor 25 juli doorsturen
- restfonds:Misschien 1 of 2 nieuwe tentkaders ? Zeilen zijn nog goed
-Charterspel is in productiefase, gaat door op 5 & 12 oktober
-Kampbegrotingen al binnen?!
-Vrijwilligerspicknick: gratis picknick voor alle vrijwilligers van Kortenberg! Voor alle
bestuursleden van een jeugdvereniging, iedereen die geholpen heeft bij activiteiten….
-Receptie fuifcoach: 14 juni om 19u, met hapje en drankje, iedereen welkom
-De vorming seksueel overschrijdend gedrag zal in september gedaan worden, doodle wordt
rondgestuurd.
-Opleiding geluidsmeters: donderdag 20 juni 19u30 Sojo Kessel-Lo: bij het ontlenen van de
geluidsmeters is een bewijs van deelname verplicht of je moet op een andere manier te
bewijzen dat iemand van de vereniging de opleiding heeft gevolgd
-Politieke jongerenpartijen in de jeugdraad opnemen zou de onafhankelijkheid van de
jeugdraad kunnen beinvloeden, daarom hen er beter niet in opnemen, wel 2of 3 maandelijks
overleg met hen opzetten.
-Gasboetes: geen problemen mee in Kortenberg, jeugdraad reageert wel als er een
belachelijke gasboete wordt uitgeschreven. Verenigingen moeten dan dan ook zeker melden
aan de jeugdraad.
-KetnetCup komt naar Kortenberg 21/07: groot gratis evenement voor kinderen,
5000bezoekers verwacht. Meer info en promomateriaal volgt nog. Alleen chiro Everberg kan
niet.

Volgende jeugdraad
3 september @ gemeentehuis

