Verslag Jeugdraad 3 maart 2015:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Ruben, Tom en Wouter (Chiro ErpsKwerps), Nils, Jeroen, Gilles en Zoë (Chiro Everberg), Mathias, Annelore (Scouts
Kortenberg), Jens (JH Den Aap), Pieter (JH Den Uyl), Shayan (Speelplein Alles Kids),
Herman (Gemeentelijke Werkplaatsen) en Mit (Jeugdconsulent).
Verontschuldigd: Jolien (Chiro EK), Lien (speelplein Alles Kids), Dave (JH ’t Excuus),
Thibaud (Den Aap) en Harold (schepen)


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



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
- Chirorestaurant: alles goed. Vooral veel stoofvlees verkocht, zelfs de extra porties
die voorzien werden.
Den Aap
- Niets speciaals gedaan. We hebben gesloten voor het ledenweekend van Den Uyl
’t Excuus

Chiro Everberg
- Winterrestaurant: goed verlopen.
Scouts Kortenberg
- Leidingsweekend: tof, goed geamuseerd, alles goed verlopen
Speelplein
- Speelplein gegeven tijdens de krokusvakantie
- 2de geworden in Capture the flag-battle
JH Den Uyl
- Karaoke en ledenweekend: zeer leuk. Goed gezongen.
- Verder niets speciaals


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes
o Chiro EK:
 De putten in de oprijlaan: kunnen deze opnieuw opgevuld
worden?
 De pomp die water naar toiletten brengt, werkt niet meer zo
goed.
o Chiro Flurk:
 WC loopt niet goed af. Ook lavabo niet.
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 Boiler: wordt verder opgevolgd
o Scouts:
 Grasterrein
 Pomp van branddeur is nog steeds kapot. Pomp moet wettelijk
niet hersteld worden. Deur moet wel altijd dicht blijven.
 Eens nakijken in het gebruiksreglement voor huurders of
erin staat dat de deur altijd dicht moet zijn.
o Den Aap:
 Het raam van de schuifdeur: raam is besteld
 De sloten moesten vervangen worden doordat er een sleutel van
Den Aap in de gestolen kassa zat. Alle sloten zijn ondertussen
vervangen: Herman gaf vandaag 5 nieuwe sleutels aan Jens.


Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: De lijst wordt doorgegeven. Erik vult de lijst aan.
o Datum volgende jeugdraad:
o Jeugdraadweekend 3-4-5 april – jeugdraad op zondagvoormiddag
o Op dinsdag 5/05 om 20u.



Jeugdraadweekend
o Wie gaat mee:
 Tom, Ruben, Wouter, Jolien, Jeroen, Gilles, Mathias komt misschien
zaterdagavond, Dave, Jens, Thibaud, Shayan, Lien, Erik, Gabi
 Pieter iemand zoeken voor JH Den Uyl
 Mathias bij Toon navragen of hij mee gaat
o Locatie: Hoge Rielen in Kasterlee
o Wie kan rijden: Lien, Wouter, Stan?, Simon?
o Vertrek vrijdagavond: 18 u. verzamelen aan gemeentehuis. 18.30 u.
vertrekken.
o Vertrek zondag: rond 14 u.
o Wat eten?




Vrijdag: hotdogs
Zaterdag: BBQ
Zondag: restjes

o Drank




Jupiler, Duvel, Kriek
Frisdrank
Koffie
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o Activiteiten:



Zaterdagavond zijn er twee fuiven in de buurt: we huren fietsen in de
Hoge Rielen en we gaan er met de fiets naartoe
Bespreking Toernee General en jeugdraad op zondagvoormiddag

o Wat meenemen: slaapzak en gewone dingen.
o Gabi en Erik sturen nog een mail met alle verdere informatie



Aanvraag projectsubsidies beursevenement jeugdhuizen
o De jeugdhuizen zouden graag 200 euro projectsubsidies aanvragen aan de
jeugdraad voor de organisatie van hun beursevenement.
o Er werd een begroting gemaakt van uitgaven en inkomsten.
o Er wordt door de jeugdraad gestemd:
 5 JA
 1 NEE
 Er wordt een projectsubsidie van 200 euro toegekend aan het
beursevenement van de jeugdhuizen.
 Mit doet verder het nodige.



Bespreking nieuw reglement voor “de organisatie van openbaar toegankelijke
evenementen”
Reglement in bijlage van deze mail.
We overlopen artikel per artikel en ordenen de opmerkingen en/of feedback.
Bij sommige opmerkingen probeer ik nog een extra duiding of verklaring te schrijven
van waarom het zo in het reglement staat. Het is aan jullie om te bekijken wat jullie
dan nog in het advies willen gieten.
o Artikel 1:
 Geldt het reglement ook effectief voor Herent, want in artikel 1 wordt
er enkel melding gemaakt van Kortenberg.
Duiding: de reglementen voor de organisatie van openbaar
toegankelijke evenementen zijn in Herent en Kortenberg gelijklopend
en werden gebaseerd op het politiereglement. Toch kunnen er tussen
Herent en Kortenberg kleine verschillen zijn wat betreft sommige
zaken. Daarom is er in dit reglement enkel sprake van Kortenberg en is
er in het reglement van Herent enkel sprake van Herent. Concreet: er
zijn wel degelijk twee reglementen: een versie voor Herent en een
versie voor Kortenberg, maar als je ze naast elkaar legt, zullen ze
inhoudelijk grotendeels gelijk lopen.
Misschien overbodig om dit nog aan te halen in een advies. Per slot
van rekening zijn de twee reglementen apart.
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o Artikel 2:
 Geen opmerkingen
o Artikel 3:
 Wat is een gastDJ? Een DJ met een contract, iemand die betaald wordt
om te komen draaien.
Duiding: het kan ook een grotere DJ zijn die bv. op een benefiet gratis
komt draaien zoals bv. Ignazzio. De DJ moet dan niet betaald worden,
maar omdat het geen DJ is van het jeugdhuis zelf wordt hij wel gezien
als gastDJ.
 In het reglement is er sprake van “verhuur van het jeugdhuis aan
derden.” Wij betwijfelen of wij in Kortenberg onze jeugdhuizen
mogen verhuren aan derden. We zijn vrij zeker dat we dit niet mogen.
Waarom wordt dit dan wel in het reglement geschreven?
Duiding: In het gebruiksreglement van de jeugdhuizen staat volgende
paragraaf onder artikel 4, punt c. “Andere organisaties kunnen mits
toestemming van het college en in onderling overleg met het jeugdhuis
gebruik maken van het jeugdhuis. Dit kan niet voor fuiven en mag ook de
normale werking van het jeugdhuis niet verstoren. Deze derde organisatie
moet dan ook de nutskosten betalen.”
-> andere organisaties mogen wel degelijk gebruik maken van de
infrastructuur van het jeugdhuis, mits enkele voorwaarden: toestemming
college, geen fuiven.
-> Daarom is het logisch dat verhuur aan derden wél opgenomen wordt in dit
reglement.

o Artikel 4:
 Hoe moeten we deze activiteiten melden?
Duiding: Een mailtje naar Dienst Vrije Tijd is (voorlopig) voldoende,
maar wellicht komt er binnenkort een formulier op de website dat je
dan moet invullen om melding te maken (wel beknopter dan het
evenementendossier).
o Artikel 5:
 Geen opmerkingen
o Artikel 6:
 Geen opmerkingen
o Artikel 7:
 Er is onduidelijkheid over de wettelijk toegestane geluidsnorm. Deze is
normaal wettelijk al 95dB. In artikel 7 staat melding van 85 dB. In
artikel 10 kan men dan zogezegd een afwijking tot 95 dB aanvragen,
maar als het wettelijk toegestane al 95 dB is, wat dan met de afwijking?
Die vervalt in niets.
 Moet in artikel 7 de 85 niet vervangen worden door 95 dB?
En de afwijking tot 100 dB?
Duiding: Volgens de wetgeving is de standaard, ook voor jeugdhuizen,
max. 85 dB, TENZIJ er eenmalig per jaar een toestemming aan het
schepencollege gevraagd wordt om voor de jaarlijkse werking de
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geluidsnorm op 95 dB te leggen.
http://www.formaat.be/informatie/themas/geluidsnormencategorie/
Momenteel gebeurt dit niet in Kortenberg, maar we verwachten dat er
binnenkort, wanneer dit reglement in werking treedt, er ook een
formulier op de website zal verschijnen waarin elk jeugdhuis jaarlijks
de aanvraag tot 95 dB bij het schepencollege moet doen. En dan is alles
in orde. Dus in principe kan men dan wel een afwijking tot 95 dB
vragen. Voor jeugdhuizen gaat dit slechts eenmalig zijn voor een heel
jaar.


In het reglement wordt nergens melding gemaakt om te werken met
VVK. Mogen we dan aannemen dat deze regel niet blijft gelden? Of
moet het toch niet in het reglement opgenomen worden zodat er
achteraf niet op terug gekomen van worden? We gaan er namelijk van
uit dat het gemeentebestuur steeds vaker VVK zal opleggen.
Duiding: Als advies geven om dit letterlijk op te nemen in het reglement
zou misschien nadelig kunnen werken voor de fuiven (want dan wordt
het effectief verplicht bij elke fuif). Daarenboven, of er nu een letterlijke
vermelding komt of niet, kan het gemeentebestuur VVK bij een fuif
opleggen door te verwijzen naar artikel 8 van dit reglement waar
letterlijk staat: onderstaande opsomming van bijkomende voorwaarden
die het gemeentebestuur KAN opleggen is NIET LIMITATIEF. D.w.z.
dat het gemeentebestuur VVK sowieso nog altijd kan opleggen gezien
er duidelijk staat dat niet alle voorwaarden letterlijk in het reglement
opgenomen moeten staan.



Einduur is zogezegd afhankelijk van de zaal. In Herent mag men fuiven
tot 4 u, in Kortenberg tot 3 u. Wat dan met de uniformiteit tussen de
reglementen?
Duiding: het reglement wil uniform zijn, maar kan verschillen in kleine
dingen van gemeente tot gemeente (bv. einduur, capaciteit van de
zaal…). Kortenberg is inderdaad strenger voor fuiven. Dat is een
beslissing van hogerhand.

o Artikel 8:
 Voor extra activiteiten van jeugdhuizen kan er als bijkomende
voorwaarden opgelegd worden dat er uiteindelijk 3 mensen moeten
instaan voor de veiligheid (een veiligheidsverantwoordelijke en 2
fuiftoezichters). Is dit haalbaar voor jeugdhuizen? Naast deze 3
personen zijn er ook nog mensen nodig voor het openhouden van de
bar. 5 man ‘personeel’ is veel voor sommige jeugdhuizen.
+ 3 mensen die moeten instaan voor de veiligheid van 100 man. Is dit
ook niet teveel?
Duiding: het gaat hier om bijkomende voorwaarden die het
gemeentebestuur KAN opleggen. Het impliceert dat dit niet telkens
verplicht is. Wellicht enkel bij de echt grote evenementen en er wordt
dan waarschijnlijk verondersteld dat je sowieso al met meerdere bent
om alles te organiseren en coördineren.
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Alle drank in plastieken bekers: geldt dit ook voor bv. de zwaardere
bieren zoals Duvel en Lachouffe? Wat met de ecologie? En de kosten
aan vuilniszakken?

o Artikel 9:
 Geen opmerkingen
o Artikel 10:
 Wat zijn “zeer” uitzonderlijke gevallen?
 Excuusfeesten, Crisisfestival en scoutsfuif doen dit sowieso
al: in openlucht, langer dan 12u ’s nachts en luider dan 100
dB. Mogen die dan niet meer doorgaan als het enkel in “zeer”
uitzonderlijke gevallen mag?
 Moet het niet gewoon “uitzonderlijke” gevallen zijn?
Duiding: Blijkbaar werden bovenstaande evenementen in het
eerste ontwerp letterlijk opgenomen in het reglement. Echter,
het college wil niet vernauwend werken en koos ervoor om
geen enkel letterlijk evenement in het reglement op te nemen.
Blijkbaar is het geweten dat deze evenementen sowieso in
deze categorie vallen en dat betekent niet automatisch dat
deze niet meer mogen doorgaan en echt zeer uitzonderlijk
zijn. In de praktijk zal er voor de huidige evenementen weinig
veranderen.
o Artikel 11:
 Zie opmerking artikel 10: wat zijn “zeer” uitzonderlijke gevallen?
 Moet het niet gewoon “uitzonderlijke” gevallen zijn?
Duiding: idem als voorgaande.
o Artikel 12:
 Geen opmerkingen
 Indien er nog opmerkingen over het reglement zijn: voor 10/03
aan Gabi laten weten
 Erik en Gabi schrijven een advies voor 16/03.
o Varia:


Vormingen: update


Fuifcoach: Mit heeft contact gehad met Pivo en de periode
eind april of begin oktober bevraagd. Pivo ging de docenten
contacteren om te vragen welke periode voor hen het beste
kan. Pivo zal Mit iets laten weten. Mit volgt verder op en
informeert de jeugdraad via mail of Facebook van zodra er
meer info is.
Elke vereniging vraagt na bij achterban wie er interesse heeft
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om de opleiding te volgen.


Banners: Chiro EK: banners komen ophalen op de jeugddienst voor
jullie Daspiradosfuif.



Tapcursus: Het is onduidelijk of hier nog voldoende budget voor zal
zijn na het aankopen van nieuwe pullen en T-shirts. Kunnen we dit jaar
wel een tapcursus organiseren?

o Restfonds:


Pullen: Vraag aan Tom om opnieuw pullen en T-shirts te
bestellen.
 Tom zoekt de offerte van vorig jaar op voor de
kostprijs en de aantallen

o Jaks:
 Voor 20/03 artikels voor Zoeklicht mei binnen! info@zoeklicht.be
 We moeten samen alerter zijn om artikels in te sturen. Er zijn veel meer
activiteiten dan er artikels in Jaks verschijnen. Jammer.
 Wie schrijft iets:
 Chiro Flurk: Flurkse feesten: is al ok
 Chiro EK: taartenverkoop
 Scouts: trappistenavond
 Den Aap: Obass
 Jeugdraad: Het artikel over het jeugdraadweekend werd
‘afgekeurd’, in die zin dat men eigenlijk liefst een uitgebreider
artikel over de jeugdraad wil. Wie, wat, hoe… de jeugdraad
is. Wat is de jeugdraad, wat doen ze, wie zit er in, kunnen er
ook mensen komen die niet tot een vereniging horen? (en dan
het jeugdraadweekend vermelden als onderdeel van…)
-> We schrijven dit samen op het jeugdraadweekend.
o ID-lezers bij fuiven:
 Er werd nog geen verdere navraag gedaan.
 Jens vraagt dit na bij Céline.
o Wegwijzers:
 Kregen wij vanuit de gemeente geen wegwijzers naar Chiro, scouts
enzo?
-> Mit vraagt na.
Het is opgenomen in het beleidsplan, maar voorlopig werd dit nog niet
gerealiseerd.
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o Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 21-23/03: leidingsweekend



Den Aap:
 28/03: Bierkoning



Den Uyl:
 6/03: Het rad van bier
 28/03: EK match België – Cyprus



EK:








14/03: Daspirados - jeugdraad krijgt kaart om gratis binnen te
mogen
Eind maart: leidingsweekend

’t Excuus:
 7/03: elektrofeestje
 20/03: extern feestje
Speelplein:
 6-7-8/03: SMOSweekend (Mopje van Tom: Wat is de
vergelijking tussen een smoske en een smartphone? Het is
allebei met “apps.”)
 11/04: AKF
Scouts:
 6/03: Jin your Face in Herent
 21/03: 30+fuif in Wilsele

Volgende JR:
jeugdraadweekend 3-4-5 april – jeugdraad op zondagvoormiddag

Dinsdag 5 mei
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