Verslag jeugdraad 1 april 2014
Aanwezig: Simon, Marlies ( Voorzitters), Erik(Penningmeester),Tom, Ruben, Glenn(Chiro
Erps-Kwerps) Sander, Jeroen ( Chiro Everberg),Constance, Dave ( JH ’t Excuus), Pieter,
Annelore( Scouts Kortenberg),Nils, Jens ( JH Den Aap),Yorrick (JH Den Uyl), Gabriella,
Shayan, Lien( Speelplein Alles Kids) Harold ( Schepen), Herman(diensthoofd werkplaatsen)
Stan ( Jeugdconsulent
Goedkeuring verslag jeugdraad van maart 2014ok


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
Leidingsweekend gehad en Daspirado’s , was goed geweest
Den Aap
90’s feestje trok veel volk
’t Excuus
Apres-ski: was heel goed, veel volk
Chiro Everberg
Leidingsweekend gehad en BBQ van de aspiranten
Scouts Kortenberg
Districtsactiviteit en werkdag gehad, de fuiven van de Jin waren goed.
Speelplein
SMOS weekend geweest, was heel tof



Update Den Uyl?
28/03 vergaderd.
Het jeugdhuis vraagt de toestemming om te verven. Ze willen het jeugdhuis groen met
grijs verven  is ok.
In de paasvakantie houden ze grote opruim en zal er geverfd worden.
De eerste officiele openingsdag wordt 9/05
Iedereen kan die dag lid worden, thema: Back to the future



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
Poort Den Uyl is versleten Herman gaat dit bekijken
Scouts: het grasplein zit vol bouwafval-dit moet gesaneerd worden, hier worden de
mogelijke opties bekeken.
Chiro Everberg:wc-deur klemt , kinderen zitten er soms vast in
Chiro Erps-Kwerps: de schuifdeur is nog altijd kapot, dit wordt bekeken met de
aannemer die dat ging maken.
De openbare vuilbak zit overvol-deze wordt leeggemaakt of
verwijderd
Herman geeft een overzicht per gebouw rond met daarin wat er nog moet gebeuren
aan de lokalen en wie dat moet doen(de leiding/bestuur, technische dienst of openbare

werken). Zo weet iedereen wat de plannen zijn en kan iedereen zien of de problemen
die zij met hun gebouwen hebben hierin zijn opgenomen of niet.


Update kalender  Marlies



Voorstellen en goedkeuren verantwoordingsnota
De verantwoordingsnota is overlopen met de jeugdraad. Simon en Marlies schrijven
hier een advies over.
Iedereen die nog opmerkingen op de verantwoordingsnota heeft geeft deze door aan
hen.



Vormingen:
Op dit moment zijn er te weinig geinteresseerden om een vorming voor de
organiseren. Als er meer zijn organiseren we de vorming, maar nu maar 4 of 5
geinteresseerden voor een vorming.



Belangrijke datums:
o 19 april: jeugdraaddag
Voormiddag: brainstorming Toernee General
Namiddag: Teambuilding
’s Avonds: feest
o 6 mei: volgende jeugdraad.



Varia:
o Nog ideeën voor het restfonds?
De milieuvergunning die de jeugdhuizen eenmalig moeten aanvragen door het
restfonds laten betalen ? OK
Tapcursus ? Tom vraagt offertes op en stelt het volgende JR voor.
o Subsidieaanvragen?
Securitysubsidies: JH ’t Excuus heeft zijn situatie verder verduidelijkt en
opnieuw securitysubsidies aangevraagd: toegestaan na stemming.
o Vorming: Voor de meeste vormingen te weinig deelnemers. Stan stuurt de
vormingen en de deelnemers door naar Simon en Marlies, zij volgen dit verder
op.
o Jaks : Voor 20 april alles doorsturen voor de Jaks van juni !
o Opmerking over het fuifdossier
Nu zit alles in 1 dossier, maar bv. een sterkedrankvergunning moet apart
aangevraagd worden, ook al vragen ze dat ook al via het fuifdossier aan, kan
dat niet allemaal in 1?
o
o Op pagina 33 van de pdf in bijlage vind je de clausules die je in de toekomst
moet opnemen in de contracten met je dj’s en geluidstechnici en die verplicht
worden voor alle fuiven! ( of gelijkaardige clausules waarmee je hen verplicht
om zich aan de geluidsnormen te houden.)
Door deze op te nemen ben je zeker dat zij zich aan de geldende normen
houden en dat bij een overtreding de boetes voor hen zijn en niet voor jullie.
Neem dit zeker op in je contracten, zo kom je ook niet in de problemen als je

een dj hebt die zijn voeten veegt aan de geluidsnormen en niet wil luisteren als
je vraagt om de muziek stiller te zetten.
Vb. Clausule voor in het contract met de dj, geluidstechnicus … :
“De [dj] verbindt zich ertoe om de op grond van de wettelijke reglementering
geldende geluidsnormen na te leven. Hij is in dat geval noch aansprakelijk voor
eventuele klachten van geluidsoverlast, noch voor welke schade dan ook
voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur, zoals gebarsten ruiten,
ingevallen systeemplafonds en gehoorschade. Bij naleving van de geldende
geluidsnormen verbindt de [organisator] zich ertoe om de [dj] te vrijwaren voor
eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de [dj] naar
aanleiding van schade opgelopen door derde partijen. Als door omstandigheden,
buiten de wil van de [dj] om, de muziekactiviteit niet volgens de op grond van de
wettelijke reglementering geldende geluidsnormen kan plaatsvinden, brengt de [dj] de
[organisator] hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als de [organisator] van oordeel is
dat de muziekactiviteit toch moet plaatsvinden, berust de verantwoordelijk voor de
overschrijding van de geldende geluidsnormen bij de [organisator]. In dit laatste
geval moet de [organisator] de [dj] vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die
ingesteld worden ten aanzien van de [dj] naar aanleiding van schade opgelopen door
derde partijen.”

o



Agenda
Scouts:12/04 groepsfeest-Thema: Cluedo
Speelplein: Speelpleinwerking tijdens paasvakantie
Chiro Everberg:Weekend met de leden-2/3 mei Flurkse feesten-2/05:
beats&burgers( Parochiezaal)-3/05 dorpsfeest in Everberg met lasershoot en
paintball.
JH Den Aap:12/04 Ladies@the monkeys
Jh ’t Excuus: Groove Deluxe: 26 april

Volgende jeugdraad:6 Mei
om 20u in het gemeentehuis

