Verslag Jeugdraad 5 mei 2015:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Ruben, Jolien, Tom en Wouter
(Chiro Erps-Kwerps), Nils, Jeroen, Gilles en Zoë (Chiro Everberg), Toon en Annelore (Scouts
Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Dave (’t Excuus), Pieter (JH Den Uyl), Shayan
(Speelplein Alles Kids), Herman (Gemeentelijke Werkplaatsen) en Mit (Jeugdconsulente).
Verontschuldigd: Harold (schepen), Lien en Mathias
o Goedkeuring verslag jeugdraad van april 2015
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
o Toer der verenigingen

-

o Chiro Erps-Kwerps
Aspi+ quiz: veel volk, goed geweest. Zaal was niet ideaal voor een quiz
70 jaar Chiro: tof, in de namiddag veel volk
Ook geholpen op Ramborun
Aspi’s hebben leiding gegeven: goed gedaan
Huur een aspi t.v.v. kankerfonds

-

o Den Aap
Ladies at the monkeys: vrij groot success
Verjaardagsfeestjes
Aspi’s van Chiro EK zijn komen kuisen

-

o ’t Excuus
1 weekend gesloten en ledenactiviteit gehad in Tonzent
Groove Deluxe: beter dan verwacht, maar niet zo’n heel groot succes

-

-

-

-

o Chiro Everberg
Flurkse feesten met obstakelrun: groot succes! Positieve reacties, wat bedenkingen
bij sommige obstakels: riool, touw, hoogte. Wordt meegenomen in de
evaluatie/naar volgende editie
Flurkse feesten: goed geweest, meer volk dan vorig jaar. Eén van de betere edities
Beats and burgers: heel veel volk, goed en tof
Ledenweekend
o Scouts Kortenberg
Groepsfeest: goed geweest, veel volk
Pastafeest van jin: niet zo heel goed
Ramborun mee helpen organiseren: matige opkomst, maar wel plezant en goed
georganiseerd
o Speelplein
2de editie AKF: goed, ondanks het weer
Speelplein tijdens paasvakantie
Mee gedaan aan Obstakelrun
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o JH Den Uyl
Niets speciaals

Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes
o Chiro EK:
/
o
-

Chiro Flurk:
WC’s blijven doorlopen
Herman wordt bedankt om de betonblokken weg te doen
Klink van het raam in het Rakwilokaal: nakijken

o Scouts:
- Wat is de stand van zaken van het grasveldje?
-> Er werd geprobeerd te wellen: geen succes
Wat zal er nog gebeuren?
 Nog eens laten overgaan met wals, aannemer zou ook
nog eens langskomen en eventueel verder bekijken
(draineren?)
- Branddeur giverlokaal: pomp is kapot. Is deze al gemaakt? Is er al een
factuur?
-> Herman kijkt dit na zodat de scouts deze kost kan doorgeven aan de
huurders
o
-

Den Aap:
Ruit is opnieuw kapot: wordt gemaakt
Sleuteltje assenbakken is mee gestolen: nieuwe laten bijmaken
Sleutel kickertafel ook weg: technische dienst probeert de tafel open te
breken.

o Den Uyl:
/
o ’t Excuus:
/
o Extra vraag vanuit Beursavond: kunnen we 10 herashekken gebruiken
voor vrijdag?
-> Herman zorgt ervoor
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Mededeling vanuit Herman:
Er werd hem gevraagd om alle herstellingen en alle beschadigingen aan de gemeentelijke
jeugdinfrastructuur op te lijsten en hier bedragen op te plakken. Dit om als factuur door te
sturen naar de verenigingen.
Reden?: De lijst van beschadigingen wordt te groot volgens het bestuur. Bestuur wil dat er
meer doordacht omgegaan wordt met de infrastructuur. Nu zijn er teveel kosten.


Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: De lijst wordt doorgegeven. Erik vult de lijst aan.
o Datum volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 02/06 om 20u – graag min. 1 iemand per vereniging
ondanks examens

o Evaluatie jeugdraadweekend
o
o
o
o

Positief en tof weekend
Locatie: kon goedkoper, maar was het enige vrije huis op het domein
Cantus was leuk
Fietsen was leuk

o Inkom jeugdraadleden op fuiven
Er is wat onduidelijkheid over de inkom van jeugdraadleden bij fuiven: tot wanneer
mogen ze gratis binnen? Tot 23u of onbeperkt?
 Besluit: jeugdraadleden mogen doorlopend gratis binnen op de fuiven.
De organiserende vereniging legt een namenlijst van de jeugdraadleden aan de kassa’s
op de fuiven.
o Security Beursavond
Wie kan helpen op de beursavond als security of aan de kassa?
- EK komt later door LK (22u)
- Everberg komt ook later -> eventueel de latere shiften
- Scouts: heeft grote opruim gepland, maar komt ook nog helpen
 Thibaud stelt een shiftenlijst op
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o Toernee general
Op jeugdraadweekend werd er al redelijk wat gepland en gezegd. Gabi overloopt ->
voor details: zie document Gabi.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verantwoordelijke fuif: Tom
Verantwoordelijken DJ’s en sponsordossier: Tom en Dave
Jeugdhuisverantwoordelijke voor jeugdhuizentoer: Pieter
Drank: Wouter
Lichten: Dave
SABAM: Erik
Billijke vergoeding: Mit
Foto’s: Ruben vraagt aan Wout Neirinck
Affiche: voor september
Subsidies aanvragen
Verzekering: Erik
Datum promotoer: 10 oktober – nog te bekijken afhankelijk van Cactusfeest
Sponsoring: elke vereniging moet een sponsoring binnenhalen van 200 euro
voor augustus
Fuifdossier: Erik
Contacten met Maes: Wouter
Provinciemateriaal: Tom
Prijsofferte bussen: Jeroen
Geen plaktoeren meer, wel nog bij handelaars plakken
Materiaallijst opstellen: Wouter
Persbericht + kranten: Gabi
Promotoer:
- 2 bussen
- Voorinschrijvingen
- Geld op voorhand gegeven: storten of cash: bespreken
we later
- Vol is vol
- Wie niet komt, geen geld terug
- Eigen drank meenemen (geen sterke drank)
- Inschrijven vanaf een maand op voorhand
- Wie maakt de programmatie: Jens, Thibaud en Zoë
Kidsnamiddag

o allemaal terug op eigen locatie + 1 bus regelen (Jeroen)
o Wat met scouts en speelplein? Zij hebben dezelfde lokalen.
 Scouts neemt de Abdij. Speelplein kan doen op het scoutsterrein
zelf of in het bos
o Thema = de continenten (zie lijst Gabi voor wie welk continent heeft)
o Per leeftijdsgroep
o Slotshow: DJ Jaan + hotdogs + springkastelen (Chiro EK)
o Materiaal zelf aan te kopen: max. 30 euro. Tickets bijhouden
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Fuif












Laatste bus naar Leuven: 3u – streven naar 3u30
Contact brandweer en politie: Gabi
Caravan Flop: in orde
Wc’s voor buiten: Wouter
Inkom: voor 22u = 3 euro, nadien = 5 euro
2 soorten drankkaarten
Security: Danny niet meer vragen. DMG vragen in de plaats: Ruben
Herashekken en podiumelementen: Erik
Gadgets = bandjes Coca-cola
Bureaulampen: Jolien, Zoë
Kassabakken: ’t Excuus

Jeugdhuizentoer



Jeugdhuizen komen samen voor volgende jeugdraad
Opnieuw met fietsen: per eigen vereniging
Onesies
Onesies bestellen voor jeugdraad: Tom zoekt waar we het goedkoopst kunnen
bestellen

o Varia:


Vormingen: update
o Fuifcoach:
 Het zullen twee zaterdagen in oktober worden.
Pivo neemt nog contact op welke twee
zaterdagen het zullen zijn. Afwachten dus, maar
de vorming komt er.





Pullen
Zijn normaal binnen twee weken klaar.

Tenten
Tenten zijn terug gevonden. Alles is compleet.
Tenten zijn wel in slechte staat – nadenken om te investeren in nieuwe.
Zal wel niet van restfonds kunnen.
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Nieuwjaar
Idee om op Nieuwjaar een fuif te organiseren in de sporthal
Voor- en tegenstanders:
- Fuif zal niet later dan 3u mogen duren
- Sommigen willen liever niet werken op nieuwjaar



Banners
Oproep om de banners nu echt te gebruiken: ze zijn er nu toch!
Je kan ze aanvragen/reserveren door een mailtje naar Mit te sturen.

 Jaks:
Voor 20/05 artikels voor Zoeklicht juli binnen! info@zoeklicht.be
Wie schrijft iets?





Bezoek Sofie Fruyt:
Sofie Fruyt stuurde 8/04 een mail naar de verenigingen met de vraag
om eens langs te komen zodat ze de verenigingen/jeugdhuizen beter
kan leren kennen en i.f.v. alcoholwetgeving.
-> Ze kreeg nog geen enkele reactie terug
-> Kunnen jullie haar antwoorden en haar eens uitnodigen wanneer
jullie bestuurs – of leidingsvergadering hebben? Of haar desnoods
laten weten dat jullie hier momenteel geen tijd voor hebben?



Jeugdhuizenreglement: is in behandeling. Voor Den Aap zal een
buurtoverleg nodig zijn om met de buren te bespreken of het
jeugdhuis extra mag open zijn op woensdag en in de vakantie.
-> Mee opnemen in het buurtoverleg dat nu asap gepland moet
worden.



Oproep aan scouts en chiro’s: neem gerust jullie oudste leden mee
naar de beursavond.

Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 /



Den Aap:
 Beursavond



Den Uyl:
 Beursavond



EK:


Zondag taartenverkoop
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’t Excuus:



Beursavond
Onesienight: onduidelijk wanneer



Speelplein:
 /



Scouts:
 15 mei: trappistenavond

Volgende JR:
Dinsdag 2 juni om 20 u.
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