 Verslag Jeugdraad 4 april 2015:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Ruben, Jolien, Tom, Wouter(Chiro
Erps-Kwerps), Dave (JH ’t Excuus), Jeroen, Gilles en Zoë (Chiro Everberg), Jens(JH Den
Aap), Lien, Shayan (Speelplein Alles Kids)
Verontschuldigd:
 Goedkeuring verslag jeugdraad van maart 2015
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
- Daspirados, is goed geweest. Evaluatie op de gemeente is goed geweest.
Burgemeester en schepen niet aanwezig.
- Leidingsweekend geweest.
- Tito’s wafels gebakken.

Den Aap
- Bierkoning gehad, is goed geweest
- Raam is gemaakt
’t Excuus
- Feestje van eendraccht, weinig volk, goed verlopen.
- Werkdag gehouden, was wel tof.
- Voetbal uitgezonden, maken hier geen reclame voor maar altijd welkom.
Chiro Everberg
- Leidingsweekend geweest, voor de rest niets gedaan.
Scouts Kortenberg
Speelplein
- Weekend geweest (Smos)
- Vestiaire Daspirados gedaan
- Geholpen op buitenspeeldag
JH Den Uyl


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes
Doormailen naar Herman
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Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: De lijst wordt doorgegeven. Erik vult de lijst aan.
o Datum volgende jeugdraad:
o
o Jaks:
 Voor 20/04 artikels voor Zoeklicht juni binnen! info@zoeklicht.be
 Wie schrijft iets:

Wat is de jeugdraad?
Samenkomst van al de Jeugdverenigingen en Jeugdhuizen. In Kortenberg zijn dit:
- Chiro Erps-Kwerps
- Chiro Everberg
- Scouts en Gidsen Kortenberg
- Jeugdhuis Den Aap
- Jeugdhuis ’t Excuus
- Jeugdhuis Den Uyl
- Speelplein Kortenberg
Wij schrijven adviezen voor Jeugd en jeugdrechten. Wij zetten ons in voor veiligheid en
zijn een luisterend oor voor de jeugd.
We ondersteunen jeugdcampagnes zoals drugs en alcohol preventie.
Jaarlijks organiseren wij ook het weekend voor de jeugd, met als afsluiter onze fuif
Tournee General.

o Komende activiteiten:








Chiro Flurk:
 1-2/05: Flurkse feesten
 1/05: Beats and burgers
 Weekend met leden
Den Aap:
 17/04: Ladies at the monkeys
 16/05: Obass
Den Uyl:

EK:
 12/04: Huur een Aspi
 18/04: ASPI + Quiz
 25/04: 70 jaar chiro
’t Excuus:
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11/04: Feestje (Taartenman)
25/04: Groove Deluxe
eind april: Onsie avond

Speelplein:
 11/04: AKF
 Speelplein geven
Scouts:


Varia:
 VDH plan: In begin van het jaar 1 brouwer zoeken voor iedereen en alle fuiven.
Veel brouwers zouden dit misschien wel willen dus zouden die misschien wel korting
willen geven. Dit is een grote bestelling voor heel het jaar.
-Wilt iedere vereniging dit wel? Want sommige hebben verschillende brouwers.
- Gaan de brouwers wel korting geven.


Dave wilt graag een week zoals charter. Het concept was leuk. Welke reden?
Misschien iets rond het skatepark, 1 week is lang.

 Tenten terug naar den Uyl brengen, voor de 20 ste
 Mag Chiro Flurk bestek lenen van EK en sjorbalken voor obstakelrun
 Securitysubsidies voor daspirados.

Volgende JR 05/05 - 20u

3

