Verslag Jeugdraad 7 oktober 2014:
Aanwezig: Simon, Marlies (Voorzitters), Erik (Penningmeester), Glenn, Tom, Ruben, Jolien,
Klaas (Chiro Erps-Kwerps), Gonda (VB Chiro Erps-Kwerps), Arsène, Gilles, Jeroen (Chiro
Everberg), Dave (JH ’t Excuus), Matthias (Scouts Kortenberg), Thibaud, Nils, Jens (JH Den
Aap), Yorrick, Pieter (JH Den Uyl), Gabriëlla, Lien, Shayan (Speelplein Alles Kids), Harold
(schepen Jeugd) en Mit (Jeugdconsulent).
Verontschuldigd: Herman (Diensthoofd Werkplaatsen)


Algemeen
o Aan iedereen de vraag om de vergaderagenda van de JR af te printen en mee te
brengen. Op die manier weet iedereen welke punten er wanneer aan bod zullen
komen.
o Oproep aan iedereen om zaken te noteren die belangrijk zijn voor je eigen
werking, want dit staat niet allemaal in het verslag. Zorg ervoor dat je duidelijk
weet wat je moet doen en/of moet door briefen naar je leiding.



Goedkeuring verslag jeugdraad van juni + september 2014
 Geen opmerkingen wat betreft de verslagen. Verslagen zijn goedgekeurd.
Naar aanleiding van vorige verslaggeving:
Wat gebeurt er nu verder met de tapcursus?
De tapcursus vindt plaats op 14/11 om 19u in JH ’t Excuus
-> Den Aap zal met 2 man deelnemen
-> ’t Excuus met 5
-> Den Uyl met 2
In totaal zijn er 32 personen ingeschreven. (Marlies heeft een gedetailleerde
namenlijst.)
-> In totaal zijn er 50 plaatsen, dus er zijn nog 18 open plaatsen. Iedereen vraagt na of
er nog interesse is. Laten weten aan Marlies!



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
Startdag gehad. Veel nieuwe leden bij gekregen.
Planningsweekend was leuk en leerrijk.
Naar Bloso geweest, was heel plezant.
Nieuwe leden gaan werven in de scholen via spelletjes.
Den Aap
Masters of martini gehad. Was goed geweest.
’t Excuus
3 verjaardagsfeestjes gehad.

Chiro Everberg
Op leidingsweekend geweest. Het was heel leuk.
Vriendjesdag gehad, was veel volk.
Startdag gehad.
Scouts Kortenberg
Op planningsweekend geweest. Alles voor komend jaar is in orde.
Speelplein
Op moniweekend geweest
JH Den Uyl
Peulengaleisavond gehad. Was heel leuk.
Afscheidsfeestje Stan
Was leuk. Hem vooral drank cadeau gedaan .


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Herman is verontschuldigd op deze vergadering. Klusjes of vragen mogen naar
hem doorgemaild worden.
o Scouts:
o Er is nog altijd één spot die niet werkt: één van de twee spots aan het
leidingsterras
o Toilet van de mannen is verstopt.
o ’t Excuus:
o geen klusjes, maar de vraag wanneer ze aan de ramen gaan werken.
Dave belt naar Herman.
o Den Aap:
o Soms wordt het extreem warm in Den Aap bij veel volk. Om
nachtlawaai te vermijden als er volk buiten gaat staan; kan er een airco
komen? Harold is hiervan op de hoogte, maar hem hier misschien nog
eens aan herinneren? Thibaud
o Erps-Kwerps:
o Het schuifraam van het Guiterlokaal (lokaal beneden) is nog steeds
kapot, na 3 jaar nog steeds!
 Graag een nieuw raam!
 Toeschroeven is geen oplossing, komt altijd los.
 Kan dit asap geregeld worden?
o Ook een raam boven is kapot (aan de trap, lokaal links, raam helemaal
vanachter)

o Den Uyl:
o Werd er al actie ondernomen voor de verlichting van het buitenterras?
-> Yorrick: contact opnemen met Harold en/of Herman
Voor klusjes niet altijd wachten tot op volgende JR. Je mag tussendoor ook
mailen of bellen naar Herman/Harold


Erkenning in orde?
° Volgende erkenningen zijn in orde:
 Jeugdraad
 Scouts
 Chiro Everberg
 Speelplein
 JH Den Aap
 JH Den Uyl
 Chiro Erps-Kwerps
Nog niet in orde:
 JH ’t Excuus: erkenning werd niet naar jullie verzonden omdat jullie
erkenning van vorig jaar niet ingediend werd. Mit mailt jullie de
erkenning van dit jaar door. Graag dringend in orde brengen!



Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: lijst wordt doorgegeven. Iedereen vult aan. Marlies
zal deze doormailen.
o Verandering JR-mensen: gegevens
Jeugdraadjaar loopt tot en met oktober. De bedoeling is dus om TG nog mee te
doen. Pas nadien nieuwe mensen
o Volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 4/11/2014
o Hier worden ook nieuwe JR-verkiezingen gehouden: wie zich
kandidaat wil stellen, mailen naar Simon en Marlies.
o We zoeken 2 nieuwe voorzitters: Simon en Marlies stoppen…



Vrijetijdsbeurs 6/09/2014: Evaluatie






Staan we onze tijd daar niet te verdoen?
We kunnen maar weinig extra leden werven op zo’n beurs.
Er komen vooral oudere mensen naartoe. Dit is niet echt onze doelgroep
Toch kunnen we niet ontbreken in het aanbod. Misschien nadenken over één,
goed uitgewerkte, overkoepelende stand?
Stand van de 3 jeugdhuizen sowieso gewoon samenzetten, niet alle drie apart






Voor jeugdhuizen is de beurs lastig. Doelgroep komt sowieso niet.
Jeugdhuizen misschien drank laten doen? Eventueel zelfs drank van Oxfam
laten verkopen?
o Misschien een aparte stand voorzien voor drankverkoop door de
jeugdhuizen, naast Oxfam -> Mit bezorgt deze vraag aan Freek.

Update TG: (zie draaiboek)
o Algemeen:
 Bussen komen in orde. Simon en Jeroen leggen de bussen vast.
Iedereen mag mee op de bus, maar overgeven = 50 euro boete
Iedereen houdt zijn eigen leden in het oog.
o Kidsnamiddag:
 Activiteiten van Erps, Flurk en Alles kids zijn binnen
Scouts ontbreekt: worden nog doorgestuurd
 Het is de eigen verantwoordelijkheid om de info bij leden te krijgen
(Simon maakte al briefjes, deze moeten uitgedeeld worden)


Verloop:
 Kidsnamiddag start om 13u met groepsverdeling: + en -10 jaa
 Bij elke vereniging wordt er een spel gespeeld, nadien wordt er
doorgeschoven
 Nadien is er een kermis, eendjes vissen voor iedereen,
suikerspin, popcorn…
 Autowrak Hans: Mathias vraagt nog eens na
 Kinderdisco om af te sluiten
 Om 17u30 worden kids terug opgehaald



Eigen leden aanmoedigen om zoveel mogelijk met de fiets te komen.
Er wordt wel een kiss&ride gemaakt voor ouders met de auto



30 euro budget voor de activiteit: ticketjes met naam +
rekeningnummer aan Erik bezorgen



Om 12u45 briefing voor iedereen wat betreft de kidsnamiddag



Elke vereniging is zelf verantwoordelijk om de activiteit op te zetten
voor 12u45!



Zorg dat er voldoende leiding per vereniging aanwezig is!



Wie op deze dag komt helpen of JH-tocht doet, krijgt een bandje. Een
bandje = echt helpen!!!!

o JH-tocht:
 Start om 19u
 Elke vereniging wordt opgepikt met de bus
 Eerst naar Den Aap, dan Den Uyl en ‘t Excuus
 Verloop:









“Overname” van JH per vereniging voor 20 minuten
Daarnaast zijn er activiteiten buiten waarbij punten verdiend
kunnen worden
Pieter heeft een promofilmpje ter voorbereiding
Vat te winnen door JH dat het meest in thema is: aprèsski,
Halloween en beach
Om middernacht vertrekt de bus en is de activiteit gedaan

Elk lid krijgt op de bus 3 drankbonnetjes. Dus in elk JH kan er één
consumptie verbruikt worden op kosten van de JR
Drankgebruik: enkel met de 3 drankbonnetjes kan er bier gekocht
worden door Erps en Flurk door +16jarigen en leiding. Met geld
kan enkel fris gekocht worden.
Scouts heeft nultolerantie

o Drank
 is ok
o Lichten
 Met Dever op zaterdag opbouwen
o Affiches
 komen ten laatste op donderdagavond! Tom brengt deze rond.
De vraag aan scouts om affiches te gaan ophangen in frituren, fitness…
in Kortenberg (hun plaktouren zijn namelijk al voorbij)
o Plaktoeren
 Zie draaiboek voor wie en wanneer!
o Fuif










Er is geen bus naar Leuven
Contact met politie is gebeurd
Toiletten voor buiten zijn in orde
Bonnetjes: ok
DJ’s: ok. Tom heeft het schema
Tenten: zijn bij Dave
Jeanine: ok
Security: in orde
Opzetten op vrijdag: hekken + toog


Vrijdag: Mit vanaf 17u, Erik, Pieter vanaf 17u, Ruben vanaf
16u, Glen 14u, Tom en Dave: hele dag, Nils vanaf 14u, Jeroen,
Gilles om 15u, Arsène 14u, Lien 17u, Gaby 13u, Simon na
werk, Marlies vanaf 18u30
Scouts: zie mail



Zaterdag: vanaf 10u: Iedereen, behalve Mathias
’s Middags wordt er voor iedereen een broodje voorzien



Wie moet er effectief op kidsnamiddag zijn: Simon, Lien, Erik

o Shiften
 Marlies: verantwoordelijke security, kassa…
 Erik: verantwoordelijke kassa, EHBO, zaal en buiten
 Simon: toogverantwoordelijke binnen en buiten
 Tom: verantwoordelijke DJ
 Dave: security binnen en buiten
 Afspraak: JR iets vroeger voor de eigenlijke shift naar de shift gaan
om T-shirts aan eigen leden uit te delen en mensen naar hun shift te
wijzen.
T-shirts moeten terug gegeven worden
Onze shiftenverdeling:
Zie draaiboek Marlies
Om 4u start opruim:
Opruim toog: Simon, Yorrick, Mathias, Jeroen, Nils
Opruim vestiaire: Erik, Mit en Gabriella
Opruim provinciemateriaal: Dave en Tom
Opruim podium: Tom, Dave, Ruben, Glen
Uitvaart stroom begeleiding: Shayan, Thibaud, Hans
Opruim bekers: al de rest
Om 7u is er Cava. Harold komt koffiekoeken brengen 
o Promotoer
 Thibaud heeft een lijst met fuiven en feestjes, inclusief uren. (zie
draaiboek)
 Afspraak om 19u30 aan de lokalen van Erps en Everberg. Om 20u
wordt er naar de scouts gereden. Jeroen mailt deze regeling naar de
busmaatschappij. 3 bussen regelen (voor 120 personen): 1 bus vertrek
vanuit Erps, 1 bus in Everberg, 1 bus vanuit scouts.
Alle bussen verzamelen aan de scouts
 Busverantwoordelijke per vereniging! 2 verantwoordelijken per bus!!
 Speelplein: Gabriella
 Scouts: Matthias
 Excuus: Dave
 Den Aap: Jens
 Erps: Erik, Jolien
 Everberg: Jeroen
 Den Uyl: Yorrick
 Functie van de busverantwoordelijken:
 Inschrijvingsgeld verzamelen
 Aantal aanwezigen noteren
 Geld afgeven aan Erik
 Uitleg van rit, regels, regels qua drank, boete bij overgeven
 Iedereen die mee op de bus stapt, gaat ook mee naar huis! Op
Cactus vertrekken we samen!!



Leiding is en blijft verantwoordelijk voor de Aspi’s die mee
zijn!
Erik zorgt voor 20euro kleingeld per bus!



In totaal zijn er 100 plaatsen:
 Den Aap: 8
 Erps: 31
 Speelplein: 13
 Everberg: 31
 Scouts: +/- 20
 Den Uyl: 2
 Excuus: 5


Er kunnen nog 11 personen mee vanuit Erps

o Provinciemateriaal
 in orde
o Kan benzine vergoed worden? Neen, gewoon onderling afwisselen met rijden:
iedereen om de beurt. Afspreken binnen de vereniging zelf


Varia
o Vormingen: update
 Iemand interesse in een bepaalde vorming?
 Bij de scouts is er opnieuw vraag naar een EHBO-vorming
o.w.v. nieuwe leiding.
 Is dit bij Chiro Erps en Everberg ook zo?
o Leiding vraagt tegen volgende JR na
o Als er voldoende draagvlak is, kunnen we eventueel
opnieuw een vorming organiseren.
o Tegen volgende JR een antwoord voorzien zodat we
hierin een beslissing kunnen nemen.
o Jaks: voor 20/10 artikelsvoor Zoeklicht december binnen! info@zoeklicht.be
 Kerstmarkt
 X-massparty
 …
o Ideeën restfonds?
 Tapcursus (zie boven)


Andere ideeën?
 Aankoop jetons: velen zijn voorstanders.
 Wel andere kleuren + vorm nemen.



Excuus, Den Aap, Erps-Kwerps, Jeugdraad zijn alleszins al
voorstander. Scouts heeft deze niet echt nodig.

 Dave zoekt dit uit. 3 offertes aanvragen tegen volgende JR
zodat we dan een beslissing kunnen nemen.
o Fuiven:
 Commotie rond fuif 352 van Chiro Erps. Harold klaart dit vanavond
even uit:
 Afschaffing komt er naar aanleiding van situaties van de twee
vorige fuiven waarbij een aantal zaken verkeerd gelopen zijn.
 Dienst VT heeft dit gecommuniceerd naar Chiro: fuiven van
zo’n omvang mogen niet meer plaatsvinden + fuiven moeten op
kleinere schaal plaatsvinden.
 Aanvraag 352 werd op 14/9 ingediend. Opnieuw voor een grote
fuif. Deze aanvraag kwam voorbije vrijdag op het SC. Op het
SC werd er herinnerd aan de communicatie vanuit VT van 10
juni
 Alternatieven van zalen werd aangeboden
o Atrium is echter te klein
o Niet praktisch als alle sponsors, de brouwer, de
verzekering, Sabam… moeten verwittigd worden van de
veranderde locatie
 Chiro Erps vindt dit een zeer lastige situatie vindt
o Ofwel mogen we onze fuif in EK doen ofwel wordt de
fuif afgelast.

Argumenten Chiro Erps:
o Duidelijke communicatie wordt in vraag gesteld:
Beslissing kwam er via mail op 10/6.
 Wouter belde toen naar Veerle: zij
bevestigde dat het enkel gaat over
Daspirados, niet over 352.
 Voorbereidingen zijn daarom ook
gewoon van start gegaan
o Er is nog nooit een fuif geweest zonder
begeleiding!
 Volwassenbegeleiding komt binnen en
buiten en is aanwezig op zulke avonden.
Inderdaad, niet alles was ok op deze
avonden, maar er was sowieso wel
aanwezigheid.
o Kan Chiro aangesteld worden voor schade aan
voertuigen en voortuintjes??
o Atrium is geen waardig alternatief.
o Het gaat over onze inkomsten. Geld waarmee we
onze kampen financieren.

o Er is recent een leidingwissel geweest, dus er
staan nu ook andere mensen in voor de
organisatie van de fuiven.
o Chiro heeft veel kosten gemaakt voor 352
(bandjes, flyers, affiches, sabam…). Dit geld
komt niet terug.
o Er komt veel volk uit Brussel, Mechelen naar de
fuif. Dit zorgt eveneens voor overlast. Kan
hiervoor politie ingeschakeld worden? Nee, in
het weekends zijn er maar 2 patrouilles
o Kan er geen gulden middenweg komen?
 Fuif laten doorgaan met zeer strikte
voorwaarden
-> Dit antwoord kan Harold niet alleen
geven.



o Harold:
De organisaties van beide fuiven waren niet in orde. Er
was overlast. Dit blijkt ook uit de 2 debriefings met de
politie.
Omkadering vanuit begeleiding van Chiro moet
versterkt worden. Begeleiding moet beter!

Besluit debat:



Er wordt zo snel mogelijk met alle betrokken partijen samen gezeten voor een degelijk
overleg: Harold, de burgemeester, politiediensten…
Harold neemt dit vrijdag mee naar het SC
o Kampbegrotingen, facturen koelcel, container, EHBO-materiaal… :
 Scouts en Chiro Everberg moeten deze nog binnendoen. Deadline
15/10.
o Subsidies quiz:
 Vorige jaren kregen we subsidies om een quiz te organiseren. Sinds
september is het reglement hiervan veranderd. Nu kunnen enkel
cultuurverenigingen deze subsidies aanvragen. Wij niet meer.
o Fuiven:
 De vraag om fuiven niet beginnen te promoten op Facebook e.d. als er
nog geen officiële goedkeuring is!
 Nogmaals: Ook GEEN vermelding maken van Happy hour!!!
o Subsidiereglement Jeugd:
 Dit werd gisteren op de gemeenteraad goedgekeurd.
o Bedanking Toernee General:
 Op 21/11/2014

o Constance:
 Constance is gestopt het ’t Excuus en de JR
o Flyers Triplokaal en ZAP werden verdeeld
o Activiteiten:





’t Excuus:
 7/11: Too many Duvels
 28/11 Margimix
Den Aap:
 31/10 Halloween
 29/11 Palmkesnacht
Everberg:
 22/11: quiz
 1+2/05: Flurkse feesten
Den Uyl
 10/10: Match Rode Duivels
 10/11: Jeneverberg

Volgende JR: 04/11 -20u

