Verslag Jeugdraad 10 februari 2015:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Ruben, Jolien, (Chiro Erps-Kwerps),
Dave (JH ’t Excuus), Nils, Jeroen, Gilles en Zoë (Chiro Everberg), Mathias, Toon (Scouts
Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH Den Uyl), Lien, Shayan (Speelplein
Alles Kids) en Mit (Jeugdconsulent).
Verontschuldigd: Harold (schepen Jeugd), Tom en Wouter (Chiro Erps) en Herman/An


Goedkeuring verslag jeugdraad van januari 2015
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
- Filmnamiddag gehad
- De Aspi’s hebben een keertje leiding gegeven wegens examens. Dit is goed
verlopen.
Den Aap
- Glow in the dark: tof en een succes.
’t Excuus
- Ledenactiviteit gehad: dit was plezant.
- DJ-contest gehouden: heel erg tof, interessant, er volgt een verdere samenwerking
in de komende jaren
Chiro Everberg
- Driekoningen, spaghettidag, blokdag gehad. We zijn met de kinderen ook gaan
schaatsen of naar de binnenspeeltuin geweest.
Scouts Kortenberg
- Kerstboomverbranding: tof! Er waren wel te weinig bomen. We hebben enkel die
van Kortenberg gekregen en niet de bomen van alle andere deelgemeentes!
- Restaurantdagen: groot succes. Beide dagen zaten vol en het eten ging er goed
door.
- Met de leden gaan schaatsen en bowlen: dit was ook goed.
Speelplein
- We zijn gaan helpen op de restaurantdagen van De Boemerang
JH Den Uyl
- Wij hebben niets speciaals gedaan wegens examens.

Kanttekening:
 Probeer op elke jeugdraad, ook al zijn het examens, minstens 1 iemand per
vereniging te sturen. Op de jeugdraad van januari was dit niet het geval.
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Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Update van klusjes vorige maand:
o Het raam van Den Aap is gemaakt!
o Nieuwe klusjes
o Chiro EK: er moet nog steeds eens naar de deuren gekeken worden.
o Verder geen nieuwe klusjes.



Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: De lijst wordt doorgegeven. Erik vult de lijst aan.
o Datum volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 03/03/2015 om 20u.



Samenwerkingsidee jeugdhuizen: update
o Algemeen idee:










Met de drie jeugdhuizen doen we een beursavond in Colomba.
Concept in grote lijnen: Elk jeugdhuis heeft een toog en de beurs
fluctueert afhankelijk van hoeveel er bij welk jeugdhuis gedronken
wordt. Om de 10 minuten veranderen de prijzen en kan er elders
goedkoper gedronken worden.
Data en uren: vrijdagavond 8 mei, van 20 tot 1u (we laten de activiteit
bewust niet tot 3 u. duren, want het is geen fuif)
Prijs: 2 euro aan de kassa, 1 euro met gratis consumptie in VVK
Vraag aan de jeugdraad: kan de jeugdraad die avond bijspringen in de
zaal als soort van security + opruimen?
 We doen dit. Zo kunnen we de jeugdraad ook zichtbaarder
maken naar de jeugd toe.
De jeugdhuizen denken eraan om een aanvraag tot projectsubsidies in
te dienen (zie later in het verslag).

De goede afloop voor Daspirados

o Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Chiro en de burgemeester en
Harold.
o Conclusie: De fuif van de Chiro mag in de sporthal doorgaan. Er zijn wel
enkele voorwaarden aan verbonden. Dit omdat de Chiro niet altijd zijn
verantwoordelijkheid neemt (vuile lokalen, geluidshinder bij buren):
 Er mogen maar 650 kaarten verkocht worden (aantal is gebaseerd op de
capaciteit van Colomba aangezien de fuif daar eerst moest doorgaan)
 Meer verantwoordelijkheid m.b.t. vuile lokalen en geluidshinder bij
buren.
-> Chiro moet nu tonen dat ze wel verantwoordelijk kunnen zijn. De toekomst van hun fuiven
zal hier toch wel wat van afhangen.
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o In de jeugdraad wordt gevraagd of er tips van anderen zijn om de lokalen
proper te houden:
 Meteen na de Chironamiddagen kuisen
 In mindere mate in de week aan de lokalen rondhangen
 Chiro EK heeft hun leiding de laatste tijd sowieso al meer
gemobiliseerd om te kuisen.
o Rond geluidshinder bij de buren zijn er recent al enkele maatregelen genomen.
Chiro denkt dat de hinder de laatste weken minder is.
o Wat betreft de Daspiradosfuif: de nieuwe banners kunnen op de jeugddienst
afgehaald worden (best met een auto) om te gebruiken op de fuif zelf. Als
eersten .


Samenvatting werkingsverslag 2014
o Gabriëla was vorige week uitgenodigd op het VT-coördinatieoverleg vanuit de
gemeente. Hierop worden alle raden uitgenodigd en wordt er samen terug
gekeken op het voorbije jaar: wat is er allemaal gebeurd in dat jaar? Welke
nieuwe dingen zijn er? Welke trends merken we op? En wat wordt er zeker
meegenomen naar het volgende jaar.
o Gabriëla kreeg hier ook een uitgebreid verslag van. Wie dit wil inlezen, kan dit
bij haar navragen.
o Er staat best veel in, bv.:
 Opstart gesprekken rond nieuwe lokalen van Chiro Everberg +
verderzetting van deze realisatie in 2015.
 Voorbije jaar werd er ook bewust omgegaan met veiligheid op fuiven
(security). Dit blijft belangrijk voor de jeugdfuiven. We zien ook dat
alle jeugdfuiven gebruik maken van de subsidies.
 Kampsubsidies worden elk jaar maximaal gebruikt.
 SABAM voor jeugdhuizen wordt ook maximaal gebruikt.
 Informatie rond het verloop van ZAP-activiteiten (voor 12 – 15
jarigen). Moeilijke opstart, maar stilaan is er meer naambekendheid. De
inschrijvingen voor ZAP-activiteiten stijgen gradueel.
 De gemeente deed vorig jaar enkele nieuwe aankopen voor de
uitleendienst, bv. 5 nieuwe volksspelen, reuzetwister, vier op een rij,
bowling, geluidsinstallatie…



Toernee General
o De eerste voorbereidingen voor TG 2015 zullen op het jeugdraadweekend van
3 tot 5 april getroffen worden.
o Vraag aan iedereen: Gelieve bij jullie achterban eens te informeren naar ideeën
voor thema’s en DJ’s.
o We gaan ook nadenken over het financiële luik, want we hebben in 2014
verlies gedraaid. Mogelijke oplossingen: inkom duurder maken en goedkopere
DJ’s vragen.
o We zullen tijdens het weekend ook moeten stilstaan bij de verkoop van de
tickets: mogelijks werken we met VVK.
-> Wordt vervolgd op het jeugdraadweekend.
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Varia
o Vormingen: update


Fuifcoach: In 2015 zal deze vorming nog georganiseerd en dus
gevolgd kunnen worden. We dienen een aantal data te zoeken en deze
voor te stellen aan Jeugddienst Provincie Vlaams-Brabant.
Mit doet een aanvraag bij de jeugddienst van de Provincie.
De verkozen periode: eind april (voorkeur) ofwel begin oktober.
Wie heeft vanuit de jeugdraad al interesse? Pieter, Lien, Jens, Thibaud,
Nils en Gilles
Iedereen: navragen bij achterban wie interesse heeft. We moeten er
natuurlijk voor zorgen dat we de vorming kunnen vullen. Enige
voorwaarde: deelnemers moeten 18+ zijn.
Mit neemt contact op met PIVO



Banners: De 6 banners zijn aangekomen en mogen vanaf nu gebruikt
worden op de fuiven. Momenteel liggen ze nog op de bureau van de
jeugddienst.
 2 banners “geen alcohol aan -16 jarigen”
 2 banners “denk aan de buren”
 1 banner met alle logo’s van de jeugdverenigingen
 1 banner met het logo van Toernee General



Tapcursus: Er is geen nieuwe informatie.
 Tom, heb jij al meer info?
 Pieter en Jolien vragen eens na bij Tom.

o Restfonds:
 Dit jaar moeten we vanuit het restfonds sowieso pullen en T-shirts voor
de jeugdraad bestellen: er moeten sowieso verschillende maten bij
besteld worden.
 Tom: zie jij het zitten om de pullen en T-shirts terug te
bestellen?
 Gabi stuurt de nodige maten en hoeveelheden door.
o Jaks:
 Voor 20/02 artikels voor Zoeklicht april binnen! info@zoeklicht.be
 Wie schrijft iets:
 Er zijn veel activiteiten in april, dus de Jaks moet vol staan!!
 Oproep om aan iedereen die in april activiteiten heeft, ook écht
iets te schrijven!
 Wie zijn dit sowieso:
o Speelplein
o Chiro Flurk
o Scouts
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o
o
o
o

’t Excuus
Chiro EK
Beursavond jeugdhuizen (Pieter)
Jeugdraadweekend (Gabi)

o Aanvraag projectsubsidies “Obstakelrun” Chiro Everberg
-

-

Chiro Flurk wil voor hun Obstakelrun op de Flurkse
feesten een aanvraag tot projectsubsidies op de
jeugdraad doen. Hiervoor bezorgen zij aan iedereen een
documentje met hierin meer achtergrondinfo, de
doelstellingen en de begroting van dit project. (zie
bijlage)
Het gevraagde budget bedraagt 1.000 euro.

-

Feedback vanuit de jeugdraad:
o Het project en concept is zeker vernieuwend, dus
in die zin voldoet het wel aan alle voorwaarden
om deze subsidie aan te vragen. Opmerkingen
qua gevraagde subsidie van 1.000 euro?
o Opmerkingen wat betreft het budget: Er is max.
2.000 euro projectsubsidie voorzien voor een
heel jaar. 1.000 euro is dus misschien wel veel
voor slechts één vereniging? Moeten we niet nog
wat overhouden voor andere projecten die
mogelijks nog aangevraagd zullen worden in de
loop van het jaar? Moeten we het budget niet
verlagen?
-> Er is wat onenigheid rond het budget. Daarom
wordt er een 1ste stemronde georganiseerd voor
de toekenning van 1.000 euro: ja of neen?
 3 Ja
 4 Nee
 De gevraagde subsidie van 1.000 euro is afgekeurd.
o Chiro Flurk doet een nieuw voostel van 800
euro. Er volgt een nieuwe stemronde voor een
toekenning van 800 euro: ja of neen?
 7 Ja
 0 Nee
 Chiro Flurk krijgt met gehele instemming van de jeugdraad 800
euro toegekend
 Mit doet verder het nodige.
o Aanvraag projectsubsidie samenwerkingsactiviteit jeugdhuizen
 Tegen volgende jeugdraad maken de jeugdhuizen een verslag
en begroting op. We bespreken dan de aanvraag en eventuele
toekenning van de subsidie.
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o Komende activiteiten:









Chiro Flurk:
 Winterrestaurant 14-15/02
Den Aap:
 28/03: Bierkoning
Den Uyl:
 13-14/02: karaoke en ledenweekend
EK:
 1/03: Chirorestaurant
 16/05: Aspiquiz
’t Excuus:
 7/03: elektrofeestje
 20/03: extern feestje
Speelplein:
 11/04: AKF:
o mogen wij hiervoor de tenten van de jeugdraad
gebruiken?
 JA.
 3 tenten bij Den Uyl.
 1 tent bij ’t Excuus
Scouts:
 6/03: Jin your face in Herent
 27-28/02: Leidingsweekend

Varia:


Onduidelijk of de beamer van de gemeente uitleendienst
aangekocht is door het restfonds. Het is ook moeilijk om dit nog
uit te zoeken, maar indien dit zo is, is het raar dat de
jeugdverenigingen telkens 10 euro moeten betalen bij ontlening
van de beamer.
Voorstel om na te vragen: jeugdverenigingen 10 euro waarborg
laten betalen bij ontlening. Als de beamer in goede staat wordt
terug gebracht, krijgen ze deze 10 euro terug.



Er moet aan sommige mensen nog 5 euro terugbetaald worden
van het karten. Erik neemt dit geld mee op de volgende
jeugdraad.

Volgende JR 03/03 - 20u
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