Verslag Jeugdraad 4 november 2014:
Aanwezig: Simon, Marlies (Voorzitters), Erik (Penningmeester), Ruben, Jolien (Chiro ErpsKwerps), Arsène, Jeroen, Gilles, Zoe (Chiro Everberg), Dave (JH ’t Excuus), Mathias, Hans
(Scouts Kortenberg), Nils, Jens (JH Den Aap), Yorrick, Pieter (JH Den Uyl), Gabriëlla, Lien,
(Speelplein Alles Kids), Wouter, Harold (schepen Jeugd) en Mit (Jeugdconsulent).
Verontschuldigd: Tom, Glenn, Shayan, Thibaud


Goedkeuring verslag jeugdraad van 7 oktober 2014
 Geen opmerkingen wat betreft het verslag. Verslag wordt goedgekeurd.



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Niets speciaals. Gewoon Chirozondagen gehad.
Den Aap
 Het voorbije Halloweenfeestje was gezellig en goed.
’t Excuus
 Jeugdhuizentoer gehad. Dit was ok.
Chiro Everberg
 Niets speciaals
 Gewoon Chirozondagen gehad en kidsnamiddag gedaan
Scouts Kortenberg
 Niets speciaals
 Afscheid genomen van oud-leiding
Speelplein
 Speelpleinweek in de herfstvakantie gehad. Er weren veel kindjes. Enkele
interne problemen, maar deze worden aangepakt.
JH Den Uyl
 Voetbalwedstrijd gekeken in Den Uyl. Was goed
Gemeente
 Het gras aan de scoutslokalen is ingezaaid. Dit gras moet echter nog groeien.
Hierdoor mag het terrein niet betreden worden voor de lente. Van zodra de
nadarhekken errond weg zijn, mag het betreden worden.



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Update van klusjes vorige maand:
o De Scouts:
 spot: van zodra er geld is, wordt dit gemaakt. Pas in 2015
waarschijnlijk



Herstelling branddeur en thermostaat: er is nog net budget voor
de thermostaat, dus deze zal hersteld worden. De rest zal voor
2015 zijn.
o ’t Excuus: de ramen: de aannemer is de berekeningen aan het doen. De
architect zal dit de komende weken goedkeuren.
o Den Aap: offerte voor de deur is binnen gekomen. Zal ongeveer 1000
euro zijn.
o Den Uyl: de verlichting: van zodra er geld is, wordt dit gemaakt. Pas in
2015 waarschijnlijk
Nieuwe klusjes/herstellingen?
-

Geen meldingen



Erkenningen verenigingen:
o Deze zijn allemaal in orde.



Gebruiksovereenkomsten lokalen Chiro en Scouts opnieuw handtekenen voor
2015
o Scouts heeft deze al ondertekend op 27/10
o Chiro Everberg en Erps-Kwerps ondertekenden deze vanavond
Iedereen kreeg het tweede exemplaar mee.



Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: (zie lijst Marlies)
o 22/11 Keti’s Erps-Kwerps: Italiaanse namiddag en avond
o 12/11 + 16/11 Den Uyl: voetbalwedstrijd kijken
o ’t Excuus: 29/11 ipv 28/11 Margimix
o Den Aap: 28/11 ipv 29/11 Palmkesnacht
o Volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 2/12/2014 om 20u



Toernee General: evaluatie
Alle opmerkingen in het paars zijn aandachtspunten, bemerkingen en/of
suggesties voor volgend jaar.
o Kidsnamiddag:



Verliep een beetje chaotisch. Misschien was de namiddag niet al te
goed voorbereid. Niemand leek op de hoogte te zijn. Leiding was niet
gebriefd. Er is ook geen briefing geweest.
Uiteindelijk is alles wel goed gelukt. Kinderen hebben er niets van
gemerkt.






Miscommunicatie rond de betaling van het autowrak. Is uiteindelijk
opgelost geraakt.
Goed om speelplein ook in het roulement te hebben. Dus als we
voor verschillende locaties kiezen, moeten we er zeker rekening mee
houden dat speelplein ook een locatie krijgt!
Misschien toch ook beter om de kinderen niet te mengen en ze per
vereniging te houden?
Doen we volgend jaar terug een bus zodat kinderen bij alle
verenigingen komen of doen we het terug op eenzelfde plaats?
Pro’s en contra’s:
Leuk om eens rond te gaan en bij anderen te kijken.
Makkelijk voor de organisatie op om eigen terrein voor te
bereiden en klaar te zetten.
Logistiek is wat moeilijker: busvervoer
Besluit:
 Volgend jaar terug op verschillende locaties met de bus
 Slotactiviteit in Erps-Kwerps
 Speelplein ook een locatie geven

o JH-tocht:
 Leden vonden het leuk. Concept was na 2 jeugdhuizen misschien wel
niet meer vernieuwend
 Spelletjes buiten waren misschien toch niet nodig. Werd niet veel
gebruik van gemaakt. Maar kickeren was wel leuk omdat het
voortdurend feesten niet voor iedereen even fijn is. Dus misschien toch
wat aanbod voorzien
 Communicatie rond het vervoer kon beter en meer op voorhand. Pas
op de avond ervoor was er beslist dat er met de fiets werd gegaan.
Lastig om dit nog naar alle leden en hun ouders toe te communiceren.
Wel goed dat er geld bespaard werd door de bussen af te zeggen.
Nadeel met de fiets: iedereen fietste apart. Het is beter om in groep te
rijden: samen vertrekken en proberen samen te blijven. Ofwel per
jeugdvereniging vertrekken. Best zoveel mogelijk samen
en volgwagen voorzien!
Besluit:
 met de fiets gaan + volgwagen voorzien
 enkele losse activiteiten in de jeugdhuizen voorzien

o Fuif:
 Opbouw
 Al starten met het opzetten van de zaal op vrijdag: goed
idee!
o Tegen ’s avonds was er al veel gedaan. In de namiddag
kwam de opzet wel eerder traag op gang. Er zou
misschien best 1 verantwoordelijke moeten zijn en
continu blijven zodat anderen, die pas toekomen,
aangestuurd kunnen worden in de opzet van de fuif.
 Vrijdag mee opbouwen moeten we behouden: is een luxe. Je
kan rustig opbouwen.
 Meer herashekken vragen, reserveren!!! Gemeente laten
checken of de herashekken niet kapot zijn! Dit jaar veel
moeten tapen.
 Meer basismateriaal voor de opbouw voorzien: scharen,
plakband, breekmessen, balpennen…


Fuif zelf:
 Buitentoog in caravan meer promoten.
Dit was voor het volk eerder onduidelijk: drankstand of
bonnetjes? Concept zal na verloop van tijd wel duidelijk
worden. Toch blijven behouden
Buitenbar vermelden op de affiche zodat het al bekend
gemaakt worden?
 Buitenterras moet behouden blijven!
 Afzetting van de straat (eenrichtingsverkeer), de borden en
de perimeter: aan denken dat deze gezet moeten worden!!
Beter communiceren met gemeente/politie
 Lastig dat security niet Nederlandstalig was!! Rekening mee
houden voor volgend jaar: security dat Nederlands kan!
 Shiften:
o Bonnetjes op voorhand per 7 samenleggen ipv per 10.
Deze zuipkaarten verkopen namelijk goed, dus handig
als ze al per 7 samen liggen; dan gaat het sneller
o Shiften kwamen traag op gang.
o Afsplitsing in de leeftijden aan de kassa was niet
praktisch; was te weinig licht e.d. Afsplitsing hebben we
uiteindelijk afgeschaft.
o Iemand van ’t Excuus is het tijdens de laatste shift
afgetrapt. Dit is lastig. Dave sprak hem al aan
o Zet minstens 2 mensen die kunnen tappen achter de
toog! Veel bier gaat anders verloren. Hier alert voor
zijn!
o Iedereen heeft goed zijn best gedaan. Veel inzet


DJ’s:
o Dimaro was minder. Was ook onvoorbereid
TOM: zorg voor de contracten en de betaling. En
terugbetaling van Ghost!

Er waren geen oordopjes terwijl veel mensen hier achter
gevraagd hebben. Je zou deze gratis kunnen krijgen bij CM
Volgend jaar wel oordopjes voorzien!


Opruim:
o Was goed georganiseerd
o Iedereen deed na de fuif meteen wat hij moest doen
(bv. Vestiaire, toog..). Ook volgend jaar deze taken
op voorhand verdelen en vastleggen
o VOLGEND JAAR: Tonnen voor lege bekertjes
voorzien, want in vuilniszakken wordt toch niets
gegooid
o VOLGEND JAAR: Een rol groene vuilzakken
voorzien voor alle afval dat niet in de container
kan!
o Handschoenen voorzien voor het kuisen van de
toiletten
o Iedereen een pluim: opruim was veel beter dan vorig
jaar
o Koffiekoeken waren heel lekker. Merci Harold!



Bussen
o Bussen in het opgaan: weinig reclame voor gemaakt.
Zitten hier wel mensen op? Op de 2de rit blijkbaar
wel.
VOLGEND JAAR; meer promo voor maken. Bv.:
Borden aan de bushaltes zetten zodat mensen zien
wanneer, waar er een bus passeert.
o Nachtbussen: zat gemiddeld toch wel veel volk op,
dus is goed
Besluit:
-> bussen heen en terug behouden maar meer
promo voor maken!!
-> Uren nog meer communiceren op de fuif zelf.
-> Ook de busuren van de 352 misschien?



Klachten van bewoners uit de buurt:
o De organisatie van de fuif zat zeker goed. Helaas is
er veel vandalisme is de straten rondom.
o Er kwamen vier klachten binnen bij het College.
o Het vandalisme was dit jaar echt een probleem.
Jammer van de mensen die zich er oprecht voor
inzetten!
o Op de fuif zelf is er ook veel gevochten. Bijna elk
halfuur.
o Deze onruststokers zullen misschien ook wel in de
straten rondom lawaai maken, vandalisme plegen…
eens ze op de fuif ‘buitengezet’ werden.

o Het is jammer dat zulke mensen het verzieken.
Mogen we binnenkort dan helemaal geen fuiven
meer doen? Neen, dit willen we absoluut voorkomen!
o Hoe kunnen we deze overlast en het vandalisme
inperken???
 Camerabewaking rond de fuif installeren?
 Nog meer politie? Politie meer buiten en
rondom laten patrouilleren?
 Dit is moeilijk, maar misschien
moeten we dit toch nog maar eens
bekijken.
 Aan politie vragen om fuifgangers
ook gewoon weg te brengen, naar
huis te voeren.
 Blacklist maken van mensen die het
te bont gemaakt hebben en die
volgende keer niet meer binnen
mogen? Mag dit, wie doet dit? Maar:
Is dit een garantie dat deze mensen
dan toch ook niet opdagen en in de
straten overlast gaan veroorzaken? Is
dit waterdicht?
 Nils: infomeren bij organisatie in
Boortmeerbeek: passen in machine
steken. Eens informeren waarom, hoe
dit werkt e.d. -> volgende jeugdraad!





Toezicht voorzien in de straten rondom,
want eens personen uit de fuif gezet worden,
gaan ze in de straten voor overlast zorgen
GOED OVER NADENKEN, WANT DIT IS
VOOR NIEMAND PLEZANT!!!
MOET IETS AAN VERANDERD
WORDEN!!!
Nu donderdag 6/11 is het alvast debriefing.
Dit thema zal hier zeker aan bod komen. Als
er nog suggesties zijn om dit aan te pakken,
laat gerust weten!

o Promotour:





Goed geregeld met leuke invulling. Goed gedaan van Thibaud
Fijne locaties. Jammer dat er één gesloten was, maar de andere 3
maakten het goed
Doel van het promovoeren voor TGH was soms niet meer de orde -> er
zouden meer flyers moeten zijn om overal uit te delen en meer
promo te maken
Er was wel 1 bus teveel. Komt omdat sommigen niet zijn komen
opdagen.







Volgend jaar: eens ingeschreven is echt wel meegaan, anders gaat
een grote kost verloren voor het afschaffen van de bus
Busverantwoordelijken waren nuchter 
Aan de busfirma laten weten dat chauffeurs wel tegen iets moeten
kunnen op de avond zelf…. + oudere bussen vragen (geen tapijt op
de vloer e.d.) + uren ruimer berekenen, want chauffeurs staan op hun
planning en wijken hier moeilijk vanaf
Busfirma regelmatig reminders sturen. Communicatie verliep dit
jaar blijkbaar wat moeilijker.
Promotoer moet wel behouden blijven

o Plaktoeren:
o Affiches werden precies laat geplakt? En werden ze wel overal
geplakt?
o Is dit plakken wel nog nodig?? Enerzijds wel om wat zichtbaarheid
te creëren.
o Besluit:
 Het plakken (en de promo in het algemeen) kan sowieso
nog wel beter!)
o Varia:
o Er werd ook nog op maandag opgeruimd (bv. vuilniszakken
wegzetten en laatste spullen terug wegbrengen). Het was voor
sommigen niet duidelijk dat dit nog bij de opruim hoort. De
communicatie hierrond is niet helder verlopen. Jammer, want
anders konden er misschien meer mensen de handen uit de
mouwen komen steken om de laatste zaken in orde te brengen.
-> Van in het begin maandag ook mee opnemen in de
shiftenlijst. Een takenlijst voor maandag maken zodat er
meerdere mensen nog komen helpen.
o Tenten en podiumelementen Den Aap moeten opgehaald
worden in de sporthal. Wie kan rijden?
 Tenten en podiumelementen kunnen eventueel blijven
staan voor 352-fuif.
Dave verwittigt Fred.
Na 352 brengt Chiro Erps-Kwerps de tenten en de
podiumelementen zo snel mogelijk na de fuif terug naar
Den Aap.
o Winnaars kidsnamiddag en jeugdhuizentocht?
 Iedereen heeft gewonnen en krijgt een punt
 Maar naar volgend jaar: punten voorzien waarop er
geëvalueerd kan worden

o Bedanking Toernee General:
 Op vrijdag 21/11/2014 in Den Aap. Dit is voor iedereen van Toernee
General
 Vrijwilligersbedanking: Mit bekijkt dit met Harold
 Terug hamburgers Jeanine vragen? Simon belt Jeanine (als Jeanine niet
komt, bakt Simon bitterballen)
 Er is ook een vat en nog Cava
 Pieter vraagt aan Tom: zorgen voor een kleine tap en een extra vat voor
in Den Aap op 21/11.
 Den Aap zorgt voor de toog. Drank zal gratis zijn. Overschot mag
behouden worden door Den Aap.
 Wie draait er? Jolien voor een stuk. Jaan (Jens vraagt), Tom
 Start om 21u
 Elke vereniging nodigt zijn achterban uit. Avond is voor alle
vrijwilligers van de jeugd.

Bedenking Mit: zijn er subsidies die nog aangevraagd moeten/kunnen
worden voor Toernee General? Deze aanvragen, aankoopbewijzen…
mogen dan aan mij bezorgd worden!


Varia
o Vormingen: update


Fuifcoach: komt later aan bod



Vorming EHBO:
Hoeveel geïnteresseerden zijn er? We hebben minstens 15 personen
nodig!
 Chiro Everberg: 10
 Den Uyl: 1
 Scouts: ?? (Scouts mailt het aantal door voor vrijdag)
 Erps-Kwerps: ??
Elke vereniging vraagt de e-mailadressen van alle
geïnteresseerden op en bezorgt deze aan Mit.
Mit stelt dan een doodle op om te vragen op welk moment de
vorming kan doorgaan.
+ met Rode Kruis overleggen voor een datum

o Jaks: voor 20/11 artikels voor Zoeklicht januari binnen! info@zoeklicht.be
Wie schrijft iets:
 Den Uyl, Everberg, ’t Excuus
 De Scouts bracht al iets binnen i.v.m. hun kerstboomverbranding

o Ideeën restfonds?
 Aankoop jetons?
 Dave zorgde voor 3 offertes.
 Goedkoopste is 245 euro voor 7000 jetons
o We zouden toch ongeveer 5000 jetons moeten voorzien
per vereniging
o Dus ongeveer 6 * 245 euro Totaalprijs: 1575 euro.
Besluit: we doen dit.
Wie wil jetons:
- Den Uyl
- Scouts
- ’t Excuus
- Speelplein
- Den Aap
 Iedereen behalve Chiro EK en Everbeg
 Mit neemt contact op met verenigingen wat erop moet, kleur,
logo… e.d.
Jetons zullen wel pas voor januari 2015 zijn. Dit jaar gaat het
budget naar de tapcursus en:
o aankopen kuisgerief
 Mit zoekt uit waar aftrekkers, dweilen… voor de gemeente
gekocht worden. Nakijken of we dan ‘ons’ kuisgerief intern
kunnen bestellen en nadien afboeken van het restfonds?
 Welk gerief aankopen:
- Schuurborstels, a
- aftrekkers (geen industriële),
- stoffer en blik,
- borstels,
- schotelvodden,
- dweilen,
- 3 emmers voor Den Uyl
Totaalbudget: ongeveer 300 euro
o Tapcursus 14/11
- Er zijn al een 30-tal personen ingeschreven
- Er zijn nog plaatsen vrij. Chiro EK zorgt nog voor
max. 8 personen.
- Iedereen van de jeugdraad helpt nadien ’t Excuus mee
opruimen!!!
o Karten met de jeugdraad:
- Dit gaat door op 11/11 om 19u
- Wie? Erik, Gaby, Arsene, Nils, Zoe, Gilles, Yorrick,
Pieter, Ruben, Marlies, Simon, Jeroen
- Wie kan er rijden? Zoe, Simon

o Praktische regelingen:
 Nieuw jeugdraadseizoen is bij deze begonnen
 Wie neemt dit jaar deel (engagement tot en met TG 2015)?
 Speelplein: Gaby, Lien, Shayan?
 Everberg: Jeroen, Nils, Zoe, Gilles. (Arsene stopt)
 Excuus: Dave + 1 iemand extra
 Den Aap: Thibaud en Jens
 Den Uyl: Pieter en ? (nog iemand zoeken)
 EK: Tom, Ruben, Jolien, Wouter misschien
 Scouts: Mathias, Toon vanaf januari. Toon wordt voorlopig
vervangen door Hans en/of Annelore. Vanaf september ook de
nieuwe groepsleiding van de scouts
 Harold, Mit en Herman


Nieuw bestuur:
 Voorzitter: Gaby (en Erik ondersteunt)
 Penningmeesters: Erik

o Activiteiten:










’t Excuus:
 7/11: Too many Duvels
 29/11 Margimix
Den Aap:
 28/11 Palmkesnacht
Everberg:
 22/11: quiz : er zijn nog 6 plaatsen
 1+2/05: Flurkse feesten
Chiro EK:
 15/11: 352 fuif
 22/11: Ketalia
Scouts:
 8/11: kaas en wijnavond givers tvv buitenlands kamp
 Ocmw: vraag of leden van de scouts in
aanmerking komen voor verminderd lidgeld?
 Verenigingen beslissen dit zelf. Meesten
doen dit, bv. Helft van het lidgeld
 OCMW bevestigt dat deze personen in
aanmerking komen. Scouts weet dit nu.
 Kan je ook zien op strookjes mutualiteit
Den Uyl
 10/11: Jeneverberg
 12/11; België- Ijsland
 16/11 België - Wales
Cavafuif Marlies
 8/11, in Nederokkerzeel
 Kaarten te koop bij Marlies



Warmste gemeente Everberg
 17/12
 Is voor het goede doel

Bedankt Simon en Marlies voor de jarenlange inzet!

Volgende JR: 2/12 - 20u

