Aanwezig: Erik, Shayan, Constance, Tim, Mathias, Hadewig, Yorrick, Jana, Tom, Marlies, Simon,
Arsène
Marc Jacobi (werkplaatsen), Harold Van Heel (schepen Jeugd), Geert Gevers (OCMW),
Walter …. (korpschef HERKO), Thomas (Jeugddienst)
Afwezig: Glenn (JH den Aap)

Agenda Jeugdraad – dinsdag 3 september 2013
1. Goedkeuring vorig verslag
Ok, goedgekeurd door iedereen.

2. Aan het woord: Geert Gevers (Projectvoorstel van OCMW)
Geert stelt nieuw project van het OCMW voor, nl.: ‘Buur zoekt Buur’ en ‘Buur voor Buur’.
Mensen in nood in helpen door kleine dagdagelijkse dingen uit te voeren in hun plaats.
Hier worden vrijwilligers voor gezocht, misschien bij de jeugdverenigingen?
Op zondag 20/10 = bekendmakingsactie
Misschien idee om met de kleinere groepen/takken van de jeugdverenigingen hier een
zaterdag / zondag aan deel te nemen.
contactgegevens: dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of welzijn@kortenberg.be

3. Aan het woord: Politie Herko
Korpschef van de politiezone HERKO komt nieuw artikel voorstellen, nl.: ‘verboden drank te
verkopen langs de openbare weg.’
Dit tijdens een bepaalde periode, deze ligt voorlopig vast op 01/06 – 30/11, tussen 00 u. – 08
u.
Met de reden dat jongeren niet aan ‘comazuipen’ en dergelijke beginnen, preventief vooral.
* Aftoetsing bij de verenigingen:
- Scouts: voordrinken gebeurt vroeger, beter van 20u – 08u
probleem wordt verlegd naar aankoop in winkels overdag
- Chiro Erps: data is niet gelijk aan wanneer evenementen vallen, 2 periodes?
- Excuus: Kan dit niet enkel tijdens evenement zelf? => Kan niet volgens reglement/wet
- Uyl: Hoe gebeurt de controle? => undercoveragent
- Chiro Flurk: vorig jaar werd gesproken over een perimeter, maar werd nog niet toegepast?

4. Toer der verenigingen
- Uyl: Beachparty
- scouts: Verschillende kampen + werkdagen
- Excuus: 4 vrijdagen ‘tour de France’ + weekend ‘Back tot B-Ram’
- Speelplein: zomervakantie speelpleinwerking
- Chiro Flurk: buitenland kamp Tsjechië + binnenlands kamp Amel + opkuisdag
- Chiro Erps: kamp Amel + kuisdag + nakampfuif + werken aan nieuwe lokalen

5. Klusjes (Jacobi)
- Chiro Flurk: latje deur (materiaalkot) afgebroken + stopcontacten titolokaal vervangen
- Chiro Erps: Gras maaien + gras zaaien in put voor lokalen => 2 maand afblijven dan!
- Excuus: Verluchtingsgat voor vocht => proces aannemer afwachten
- Scouts: WC-brillen vervangen + slot lokaal jong gidsen is geblokkeerd + glasdallen (komt in
orde via jeugddienst) + sluikstoren altijd melden aan de werkplaatsen!
- Uyl: glas brandalarm kapot => vervangen
- Jacobi: Probleem => lokalen Erps waren een ravage! Voortaan weigeren om iemand van de
werkmannen er naar toe te sturen!
Brandalarm losgekoppeld en verkeerd vastgemaakt in lokalen van Erps!
Algemene oproep naar alle verenigingen: hou je lokalen proper!

6. Evolutie Toernee General
- Kidsnamiddag: voorbereiding 15/09 samenkomen, ok!
- vrijdag = Swingpaleis, komt in orde zegt Yorrick ;)
- presentatie swingpaleis = Gus? + iemand van speelplein
- Vergeet je materiaallijstjes niet door te geven!
- Voorstel affiche + logo
- Logo op herasdoeken? Zeker horen bij http://www.panachemedia.be/
- Flyers + stickers: beide aankopen!
- Prijsoffertes busmaatschappijen: Simon!
- T-shirts: Tom zorgt voor ontwerp + Klachten vorig jaar over de maten, dit jaar eerst passen?
Logo achteraan, drukt de kosten naar beneden. Vooraan = Sticker
- Promotour => 12/10 van 20u – 03u. + € 5 = drankje + inkom fuif + T-shirt
Waar zijn er feesjes?
Busverantwoordelijken => Marlies + Tom + Stan + …. (nog 1 persoon) = NUCHTER blijven!
- Vestiaire = speelplein Alles Kids bemant deze!
- De Lijn => contact tussen de lijn en schepen afwachten
- Busronden => verschillende haltes + veel promo + 2 haltes per dorp + route uitstippelen
- Contact opnemen met politie/brandweer/rode kruis
- Urinoirs mannen => Boels
- Taes tuinhuisjes => kassa-unit
- Dever = OK
- crash berriers => Thomas mailt bedrijf nog door.
- Gadget
- inkombandjes => KBC (+16) + stoffen bandjes voor iedereen
- bureaulampen => aankopen Ikea? Shayan neemt alvast één mee.
- Plaktoeren: vergeet de aanvragen niet!

7. Charter Spel (+mensen gezocht)
12 /10 van 12 – 17 u.
5 begeleiders gezocht!
Wel moeten deze eerst een cursus volgen, dit op 30/09 of 1/10 of 3/10
Doorgeven aan stan@kortenberg.be

8. Update Kalender
- Chiro Flurk: vriendjesdag 29/09 + Leidingsweekend 4-5-6/10
- Chiro Erps: Laatste keer chiro 15/09 + overgang en opening nieuwe lokalen 21/09 +
Leidingsweekend 27-28-29/09 + 1ste keer chiro 29/09
- Uyl: Weekend in Houffalize
- Scouts: Overgang en open air 14/09 + planningsweekend 2-3-4/10
- Excuus: Mexican Army night 06/09

9. Varia:
-

Bouworde (infoavond)
11/09 = info avond
Locatie: zie website www.bouworde.be

-

Kampeerbegrotingen (facturen binnenbrengen)

-

Voorstelling Ikandani

-

Voorstelling: Vorming van Seksueel Overschrijdend Gedrag in het Jeugdwerk
18/09, van 19 tot 21u30
inschrijven via stan@kortenberg.be

-

Jaks
deadline voor editie november = 21/09
inleveren via zoeklicht@kortenberg.be

-

Restfonds
Kabels decibelmeter aankopen (zie hieronder)

-

Den Aap => decibelmeter halen
Langere kabel! Minstens 10-15 meter, momenteel nog geen 1 meter.
Cursus info wordt volgende week doorgemaild door Stan!

-

Den Uil => rek komen afhalen

-

Charterspel (posters/wedstrijd)

-

Ronde
Harold: positieve feedback over de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie.
Scouts: nieuwe groepsploeg: Anne-Lore, Hans, Toon en Mathias

VOLGENDE JEUGDRAAD = DINSDAG 1 OKTOBER 2013

