Aanwezig:
Erik (Voorzitter),Shayan,,Clara, Lien, Gabriëlla (Speelplein), Yorrick, Jana(JH Den Uyl), Jeroen, Jens,
Thibaud (JH Den Aap),Tom(ondervoorzitter), Marlies ( Secretaris),Annelore, Toon, Mathias( Scouts),
Dave (JH ’t Excuus), Simon(Onafhankelijk) ,Jeroen, Sander, Arsène,(Chiro Flurk),Marc Jacobi
(werkplaatsen), Harold Van Heel (schepen Jeugd), Stan (Jeugddienst),Silke, Ruben, Floriaan, Jelien,
Jolien (Chiro Erps-Kwerps)

Agenda Jeugdraad – dinsdag 5 november 2013
1. Goedkeuring vorig verslag
Ok, goedgekeurd door iedereen.
2. Toer der verenigingen
Iedereen: Toernee General
- Uyl: Jeneverberg in Halloweenthema was een succes
- scouts: niets speciaals
- Excuus: Halloweenfeestje was goed, dag van de jeugdbeweging was niet goed gelukt, maar
zijn nu al bezig met een plan voor volgend jaar beter te doen.
- Speelplein: speelplein gegeven in herfstvakantie+ dag naar bobbejaanland geweest
- Chiro Flurk: Run en walk for congo geweest met de jongste groepen
- Chiro Erps: Jeugdsportival geweest, R&W for Congo gegaan, inleefweek gehad met de leiding
snoep gaan uitdelen aan de scholen op de dag van de jeugdbewegingen
- Den Aap: Holloweenfeestje gehouden, was een groot succes

3. Klusjes (Jacobi)
- Als je iets verdachts ziet rond je lokalen, bel naar de 101. De politie moet dit dan
registreren en een interventieploeg komt altijd langs ( misschien niet binnen de 5 minuten,
maar ze komen langs).
Richt je spots niet naar de grond ,maar naar voor, zo is het niet zo donker rond je gebouwen,
wat mensen met slechte bedoelingen afschrikt.
- De zaal was vuil na TG, de stroperige smurrie was zelfs onder 2 deuren door naar het kot
van de zaalwachter gevloeid , de podiumelementen waren niet goed gestapeld en er hand
nog confetti aan het plafond. De kuismachine kan wel iets doen, maar heeft zijn grenzen.
Door de fuifzaal zo achter te laten schieten we in onze eigen voet, maar door goede
afspraken te maken kunnen we die oplossen zodat dit in de toekomst nietmeer voorkomt.
4. Advies Meerjarenplan
Opmerkingen en antwoorden
Algemeen bewegwijzeringsplan: Komen er ook wegwijzers voor de jeugdbewegingen? JA
Chiro Everberg is blij met de plannen, hoe ziet het college dit verder?
Er zal worden samengezeten met de chiro-leiding, de werken zouden eind 2015 afgelopen
moeten zijn. Er zal geen nieuw gebouw gezet worden, maar het bestaand gebouw wordt
uitgebreid. De locatie in het centrum is tof zo en blijft ook zo.

Er komen speelbossen is het bos van E’berg overwogen? Of is dat te kort bij het vossenhol?
Daarover zal met de jeugdbewegingen en inwoners gesproken worden. Er is nu nog niet
beslist welke bossen wel of niet omgevormd kunnen worden tot ( gedeeltelijk) speelbos.
Dit kan door een paar simpele ingrepen te doen en moet niet per sé een dure zaak zijn.
Wat met de KGR?
Er is in het verleden is geweest, maar die is stilgevallen door een gebrek aan vrijwilligers. Nu
zouden we beginnen om het 1x per kwartaal te doen rond een bepaald thema, misschien kan
de jeugdraad hier ook aan meewerken?
Wat met de DKS gebouwen?
Daar is nog niets over beslist, maar ze gaan niet weg voordat er een alternatief is voor de
gebruikers ervan.
Wat met het speeltuintje langs Den Aap , zijn daar plannen mee?
Nee, daar zijn geen plannen mee, ligt er ook ongelukkig. Zal worden overleg met het bestuur
van het jeugdhuis om te vragen naar hun visie. Extra parking is ook een optie.
Er wordt gesproken over technische ondersteuning bij het gebruik van GC Colomba. Wat
houdt dat juist in? Moeten de bestuursleden en leiding extra cursussen volgen of zorgt de
gemeente voor iemand ?
De twee vullen elkaar aan, het is de bedoeling dat verenigingen waarvan er leden een attest
behaald hebben door vorming zelf de installaties kunnen bedienen, verenigingen die geen
leden hebben die dat kunnen, kunnen gebruik maken van de technieker van de gemeente die
dit doet.
Komen er plakzuilen bij?
Nee, er zullen ook geen extra infoportieken komen ipv plakzuilen. Er is wel een plan om
grote infoportalen langs de invalswegen bij het binnenkomen van Kortenberg te plaatsen.
Worden de jeugdhuizen en jeugdverenigingen ook voorzien van verlichte borden ? Neen
Is er een mogelijkheid om iets van culturele initiatieven voor jeugd te steunen zodat een
organisatie als Kaffee Kultura niet bij de jeugdraad moet komen aankloppen voor geld?
Er is een budget voorzien voor het structureel ondersteunen van culturele privé-initiatieven
met uitstraling buiten Kortenberg.
Kunnen we op onze huidige subsidies blijven rekenen ?
Ja, maar ze gaan lichtelijk afnemen (5%)
Blijft het restfonds bestaan?
In het nieuwe systeem is iets zoals het restfonds onmogelijk. Er is voorzien om het in 2014
nog te laten bestaan en te laten gebruiken maar daarna zal het verdwijnen.
Simon,Tom, Erik, Marlies en Shaggy schrijven het advies : Zo snel mogelijk!
5. Evaluatie Toernee General

Iedereen polst bij zijn achterban naar verbeterpunten!
Algemene opmerking
Op voorhand(2/3 weken op voorhand de leiding briefen, papiertjes verdelen onder leiding
en leden is heel belangrijk!
- Promotoer
Beter afspreken met de jeugdhuizen, nu waren er een paar niet open…
Volgend jaar voor voldoende drank op de bus zorgen.
Minder locaties als vorig jaar ? Het leek alsof we veel voor eigen publiek promo hebben
gemaakt en minder op de plaatsen waar het er echt toe deed, waar we echt volk van moest
lokken8promo moesten maken .
We moeten elk jaar lang zoeken naar busverantwoordelijken en vinden er moeilijk. Volgend
jaar hebben we er minsten 3 per bus nodig, daarom zal iedere vereniging minstens 1
busverantwoordelijke moeten leveren. Zo is er ook een verantwoordelijke van iedere groep
op de bus aanwezig.
- Kidsnamiddag
Chiro Flurk heeft voor het 3de jaar op rij het beste spel gemaakt voor de kinderen en wint
een vat !!
De opsplitsing van het spel in -10 en + 10 was niet zo duidelijk bij de scouts, dat vonden de
kinderen niet zo tof.
De programma’s moeten volgend jaar op tijd binnengedaan worden, zo kunnen overlappen
opgemerkt worden en kunnen de bussen beter geregeld worden! ! Hou u aan de deadlines!
Slotactiviteit in de sporthal was ok. Vooral doordat de leiding actief was !
Een optreden mocht wel, maar nu was het ook goed.Geleide activiteiten op het einde zijn
niet nodig, de kinderen hebben al 3 uur geleide activiteiten gehad en mogen ook wel even
vrij zijn.
Het eten was goed, volgende keer wel kaas regelen voor de veggies!
Frisdrank i.p.v. fruitsap was beter voor bij de hot-dog.
-Jeugdhuizentocht
De fiets is sneller als de bus, maar niet echt veilig en maakt de kans op verwarring ( te vroeg
vertrekken, aankomen… ook groter volgend jaar terug een bus!
Slotactiviteit was tof, het beste van de hele avond volgens sommigen.
Volgend jaar op voorhand de deelnemersaantallen doorsturen zodat de jeugdhuizen weten
waaraan ze zich kunnen verwachten.
De jeugdhuizen kwamen niet zo gemotiveerd over en zijn ook niet ervaren in het bedenken
van spelletjes. Zij zijn meer ervaren in het organiseren van feestjes en thema-avonden.
(Zelfs in het Excuus waar ze er een statement van maken om een goed spel te maken
beginnen de trekkers van het spel te stoppen, dus ook zij willen een nieuw concept)
Misschien is het beter om in elk jeugdhuize een themafeestje te houden en op het einde
een massaspel te doen? ( Een beetje zoals deltatoer ?

Volgend jaar zal een werkgroep een andere manier van aanpak zoeken voor de
jeugdhuizentocht.
- Fuif
Binnen=binnen, buiten=buiten is een goed systeem
 volgend jaar dan ook wel bancontact zetten ,zodat iedereen geld kan bijhalen als het op is.
Iedereen bekijkt de vergadering voor TG met zijn vereniging de shiften die ze moeten
invullen.
Het is de taak van het jeugdraadslid van die vereniging om bij aanvang van zijn shift de tshirten te verdelen onder zijn/haar medewerkers en hen te wijzen waar ze hun spullen
kunnen neerleggen!
Volgend jaar zullen de medewerkers een speciale jeton krijgen of een bonnetje om binnen
te geraken, op die manier moeten er geen bandjes afgeknipt worden bij het buitengaan.
Nu waren er teveel verschillende kleuren, minder kleuren en een duidelijker verschil tussen
de kleuren is belangrijk!
De vriendjes van de DJ’s waren vervelend en gedroegen zich niet!
Opkuis: de opkomst was goed. De opkuis zelf wordt volgende JR besproken.
6. Felicitatie jeugdhuizen
7. Afvalbeleid jeugdhuizen
Hoe gaan de jeugdhuizen met hun afval om ? Wordt er gesorteerd, hebben jullie containers
genoeg… De jeugdhuizen maken tegen volgende JR een bondig verslag hierover.
8. Bedanking Toernee General
Gaat door op 29/11 vanaf 21u in ’t Excuus indien mogelijk anders in Den Uyl
De jeugddienst kan hier ook aan bijdragen, bij ideeën contact opnemen met Stan.
9. Projectvoorstel ‘De warmste week’
Het voorstel van Simon is veranderd en moest opnieuw voorgesteld worden. Unaniem
goedgekeurd voor 500 €.
10. Inperking drankverkoop
Op de jeugdraad van 3/9 heeft de politie een idee voorgesteld, daar zijn toen vanuit de
verschillende verenigingen individuele opmerkingen op gekomen ( zie verslag 3/09)

Nu is er op de gemeenteraad een voorstel goedgekeurd, wat is het standpunt van de
jeugdraad tegenover dat voorstel?
We hebben toen bemerkingen gegeven, maar steunen het voorstel zoals het nu is niet.

De jeugdraad steunt het concept om het verkopen van sterke dranken te verbieden op
bepaalde momenten in het jaar om de overlast op fuiven te stoppen.
In dit voorstel gaat het over alle alcoholhouden dranken, niet alleen sterke drank.
De periode zou beter opgesplitst moeten worden rond de fuiven, niet uitgerokken tot 9
maanden.
Nu wordt de verkoop verboden, zou niet beter het verbruik aangepakt worden?
Het college wil de oorzaak aanpakken, in plaats van achteraf de gevolgen aan te pakken.
11. Verkiezing jeugdraadbestuur
Tom stopt als ondervoorzitter
Simon en Marlies delen het voorzitterschap, Erik wordt secretaris: unaniem goedgekeurd!
Proficiat Simon, Marlies en Erik, maak er een superjaar van!
12. Update Kalender
- Chiro Flurk: 23/11 Quis-14/12 Kerstmarkt-2&3/05 Flurkse feestten
-Chiro Erps: Spaketi 9/11-vriendjesdag 10/11- 16/11: 352 Sporthal Erps-Kwerps
- Uyl: discoschaatsen 8/11 -16/11 gratis vat dag van de jeugdhuizen- 24/12 JH open
- Scouts: 9/11: kaas&wijn-16/11 werkdag
- Excuus: 30/11:Margimix+16/11 nacht van de jeugdhuizen-25/12 x-mos ( andere naam komt
nog )+ Retro avond
- Aap: Obase
- Speelplein : Sinterklaas
13. Varia:
-

-

Kinderhoogdag 1/12 : de jeugddienst zoekt 10 vrijwilliger 11-16u30 om te komen
meehelpen, per vrijwilliger krijgt je vereniging 25 euro. Er worden geen bussen ingelegd.
Strikte toepassing aanvraagtermijnen voor evenementen: elke vereniging heeft de nota
over de strikte toepassing van de termijnen voor het aanvragen van evenementen
gekregen en ondertekend: in 2014 zal elk evenement dat te laat wordt aangevraagd
geweigerd worden, ook al is het maar 1 dag te laat.
Jaks 20/11 voor de jaks van januari!
Jeugdhuizen:Doe uw facturen van Sabam en billijke vergoeding binnen op de
jeugddienst, deze worden 100% terugbetaald!
Restfonds: 5 opbergboxen per vereniging: op te halen op de jeugddienst
Triplokaal 4/12 18u in leuven: Gratis workshops! http://www.triplokaal.be/
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