Verslag Jeugdraad 6 januari 2015:
Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Ruben, Tom, Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Dave (JH ’t
Excuus), Mathias, Hans (Scouts Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH Den
Uyl), Lien, Shayan (Speelplein Alles Kids), Herman, Harold (schepen Jeugd) en Mit
(Jeugdconsulent).
Verontschuldigd: Erik, Jolien, Nils, Jeroen, Gilles en Zoë


Goedkeuring verslag jeugdraad van december 2014
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



Toer der verenigingen

-

Chiro Erps-Kwerps
Nieuwjaar gevierd

-

Den Aap
Palmdobbelen: tof geweest
Nieuwjaar gevierd

-

’t Excuus
X-masparty: tof idee, veel volk op afgekomen
Nieuwjaar gevierd
Nieuwsjaarsdrink: leuk, er kwamen vooral veel oudleden, gezellig

-

Chiro Everberg
Sinterklaas
Drie koningen zingen
Spaghettiavond
Kerstmarkt: gezellig
-> Allemaal een succes

-

Scouts Kortenberg
Kerstfeestje
Nieuwjaar gevierd
Nieuwjaarsdropping: tof
Speelplein
- Kerstfeestje gehad
- Sint gedaan
JH Den Uyl
- Sinterchouffe
- Streekbieren
- Black&white
 Allemaal goed geweest



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Update van klusjes vorige maand: /
o Nieuwe klusjes
o Chiro EK:
 Deur leidingslokaal/schuifdeur: Herman bekijkt of de deur toch
niet met een sleutel kan hersteld worden.
o ’t Excuus:
 Heeft An al een afspraak gemaakt? Nee -> Herman vraagt na bij
An
 Nieuwe zak strooizout voor op de ijzeren trap: Herman laat er
één brengen
 Klink wil niet meer naar binnen gaan: mag dit eraf geslepen
worden? Herman laat dit eraf slijpen.
 Water wordt niet naar boven gepompt. Lokalen worden niet
voldoende warm. Herman vraagt eens na of dit al behandeld
werd door de werkplaatsen.
o Den Uyl:
 Sleutel infoportieken: Herman informeert nog eens, want
waarschijnlijk werd er al een mail gestuurd dat de sleutel
gehaald mag worden.
o Den Aap:
 Er werd vorige week lijm in de sleutelgaten van de deuren
gespoten: Herman is al op de hoogte
 Raam waar barst in is: barst is groter geworden (door de kou?):
Herman bekijkt dit
 Slot achterdeur werkt niet goed: soms gaat het open, soms niet.
o Chiro Flurk:
 Verwarming: is gemaakt, maar geeft niet al te veel warmte. We
gaan hier niet al te veel in investeren. Lokalen worden
binnenkort vernieuwd
o Scouts:
 branddeur tussen keuken en giverlokaal: pomp werkt niet. Hele
deur zal vervangen worden.
 Spot aan parking van Colomba richting scoutslokalen werkt
niet: spot werd besteld, dus komt in orde
 Ingezaaid terrein: grond is erg onstabiel. Werkplaatsen gaan
probeer de grond te wellen, maar onduidelijk of dit voldoende
effect zal hebben -> wordt binnenkort geweld.



Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: Activiteitenlijst wordt doorgegeven en aangevuld.
o 14/02 Aspiquiz
o 1 + 2/05: Flurkse feesten
o Volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 10/02/2015 om 20u.
(VERANDERING NAAR DE 2DE DINSDAG VAN DE MAAND O.W.V.
LESVRIJE WEEK EN SKIVAKANTIES)



Samenwerkingsidee jeugdhuizen
Korte uitleg:
De jeugdhuizen hebben onlangs samen gezeten, op zoek naar iets om met z’n
drieën te organiseren in Colomba. Dit om meer en beter bekend te maken wie,
wat, waar… de jeugdhuizen zijn en wat ze allemaal doen. Nu lijken de
jeugdhuizen nog te onbekend.
o Er is een eerste idee: In Colomba krijgt elk jeugdhuis een hoekje. Er wordt een
beursspel gespeeld: bier wordt bij de ene goedkoper als er bij de andere veel
gedronken wordt (voor juiste uitleg: zie Dave).
o Het hele gebeuren zo laagdrempelig mogelijk houden
o Oudste leiding van Chiro en Scouts uitnodigen om te laten zien wat we als
jeugdhuis allemaal doen.
o



o
o
o

Als DJ’s wordt er gekeken naar aanstormde Kortenbergse talenten
Evenement zou ergens in mei plaatsvinden
Vraag aan de jeugdraad: wil de jeugdraad eventueel helpen met de organisatie van dit
evenement?

o

Sowieso wordt er eerst een vergadering aan de gemeente aangevraagd om op
voorhand samen na te denken en de dingen te bekijken. Dit zal vrij snel gebeuren om
zo in orde te zijn met de deadline voor het indienen van het evenementendossier.

Varia
o Vormingen: update


Fuifcoach: Mit heeft contact gehad met Pivo. Het is momenteel
onduidelijk of Pivo de opleiding in 2015 opnieuw zal organiseren
(hangt van hun subsidies af). Pivo laat aan Mit iets weten van zodra zij
zelf ook meer weten.
Dus afwachten of de vorming nog georganiseerd wordt…



EHBO: in orde. Deelnemers werden op de hoogte gebracht op welke
datum zij verwacht worden: 7/03 of 9/05.



Licht en geluid:
 Wat is de gewenste inhoud + het doel van deze vorming? -> In
de regiekamer van de Colomba gebruik mogen maken van de
apparatuur.
 We doen als jeugdverenigingen veel fuiven en huren veel
materiaal vanuit de provincie: dan is het handig als er enkele
mensen zijn die hier ook echt iets van kennen en kunnen werken
met dit materiaal.
 Wie geeft zulke vormingen:
o Voor regiekamer: verenigingsraad van Colomba?
o Depot in Leuven?
o Formaat: cursus licht en geluid?
-> Mit zoekt dit verder uit.

o Jetons: zijn in orde en al verdeeld over ’t Excuus en Speelplein Alles Kids
o Banners: zijn besteld, maar nog niet geleverd. Wordt betaald met het restfonds
2014
o Restfonds 2015



Tapcursus
Nieuwe T-shirt en pullen jeugdraad

o Jaks:
 In Zoeklicht januari was er geen Jaks: Even nagevraagd: er werden
volgens de redactie geen artikels ingestuurd/ontvangen voor januari.
Indien toch, laat dan maar iets weten.
 Voor 20/01 artikels voor Zoeklicht maart binnen! info@zoeklicht.be
 Wie schrijft iets:
 Iedereen die in maart activiteiten heeft!

o Jeugdraad als groep:
Jeugdraad lijkt geen hechte groep (meer) te zijn. Dit was wel anders op bv.
TG: toen hebben we met iedereen samen opgebouwd en opgeruimd.
Is het een idee om samen opnieuw zo’n weekend te plannen om met z’n allen
iets te doen voor de jeugd van Kortenberg?
 Meer naambekendheid als jeugdraad verwerven en
verduidelijken wie wij zijn en wat wij doen, want nu weten
mensen vaak niet wie en welke verenigingen er in de jeugdraad
zitten.
 Dit idee wordt verder besproken op jeugdraadweekend
o Komende activiteiten:


Everberg:


14+15/02: winterrestaurantdagen



Den Aap:
 7/02: glow in the dark



Den Uyl:
 13 + 14/02 ledenweekend



EK



Aspi+quiz 14/02
Inleefweek aspi’s: 2de week februari



’t Excuus
 Nieuw concept in de maak: datum nog onbekend, maar wel al
de vraag naar andere verenigingen: zijn er DJ’s in jullie
achterban die heel graag willen draaien? Willen zij dan eens
komen draaien in ’t Excuus? -> Laat iets weten aan Dave



Scouts
 10/01: kerstboomverbranding
 7+8/02: restaurantdagen

Volgende JR 10/02 - 20u

