Verslag Jeugdraad 2 juni 2015:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Jolien en Wouter (Chiro ErpsKwerps), Nils, Jeroen, Chiro Everberg), Matthias, Toon (Scouts Kortenberg), Jens (JH Den
Aap), Lien (Speelplein Alles Kids) en Mit (Jeugdconsulente).
Verontschuldigd: Harold (schepen), Herman (Gemeentelijke werkplaatsen), Thibaud, Zoë,
Gilles (Chiro Everberg) Tom, Pieter, Ruben (Chiro Erps-Kwerps), Shayan (speelplein Alles
Kids) en Dave (’t Excuus).
o Goedkeuring verslag jeugdraad van mei 2015
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
o Toer der verenigingen
o Chiro Erps-Kwerps
 Taartenverkoop voor moederdag gehouden.
o Den Aap
 Beursavond: het was tof en plezierig. We hebben er wel veel werk
ingestoken.
o ’t Excuus
 ? (Dave afwezig)
o Chiro Everberg
 Kampnamiddag voor ouders gehad.
o Scouts Kortenberg
 Trappistenavond: deze 3de editie was weer een groot succes. Gezellig
met live band. Het wordt elk jaar beter en beter.
o Speelplein
 Niets speciaals.
o JH Den Uyl
 Niets speciaals.


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes
o Chiro EK:
 /
o Chiro Flurk:
 /
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o Scouts:
 Slot van het “gaskot” is stuk. Matthias Tops heeft dit normaal al
doorgegeven aan Herman.
 Mogen de nadarhekken aan het grasveld weg? Of dienen ze nog
om aan te geven dat we niet op het terrein mogen? Indien niet,
kunnen de nadarhekken dan weggehaald worden?
 Is de aannemer nog komen kijken naar het grasveldje, want het
blijft een ramp, zeker als het geregend heeft.
o Den Aap:
 Het raam is nog kapot. De houten plaat begint een beetje te
verweren.
 Werd de sleutel van de asbakken al bijgemaakt?
o Den Uyl:
 Kan de Technische Dienst een soort van ongediertebestrijding
doen? Er lagen enkele dode muizen in het drankkot. Misschien
vergif voorzien?
o ’t Excuus:
 ? (Dave afwezig)


Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: De lijst wordt doorgegeven. Ook jullie kampdata
doormailen naar Erik. Erik vult de lijst aan.
o Datum volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 01/09 om 20u

o Toernee general
o De taken werden vorige jeugdraad verdeeld (zie verslag jeugdraad mei).
o Iedereen bekijkt deze nog en voert zijn/haar taken tegen de deadline uit!
o Gabi plaats het draaiboek nog eens in de Facebookgroep zodat iedereen aan
zijn/haar taak herinnerd wordt.
o Iedereen geeft een stand van zaken van zijn/haar taak/taken zodat er goed
opgevolgd kan worden wat al dan niet al in orde is.
o Varia:


Pullen
 We zoeken best een andere firma voor het laten drukken van
onze truien. Eventueel Colour Image in Leuven? Chiro ErpsKwerps is hier alvast heel tevreden over.
 We proberen onze bestelling in de vakantie te plaatsen zodat we
in september een nieuwe lading truien ter beschikking hebben.
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Onesies
 De goedkoopste druk is 30 euro.
 We kiezen voor blauwe onesies met gele opdruk (cfr. Onze
truien).
 Iedereen die één wil, zal zelf 15 euro moeten bijleggen.
 We maken hiervoor een ontwerp.
 We volgen dit verder op tijdens de vakantie.
Tenten
 Een nieuwe tent kost behoorlijk veel geld. Dit hebben we niet
in ons restfonds.
Gabi wou op deze jeugdraad aan Harold vragen of er hiervoor
nog ergens budget ter beschikking is?
(Aanvulling Mit: Misschien kan je Harold een concreet
prijsoverzicht bezorgen zodat we beter weten over hoeveel
budget het gaat).



Opstellen tenten (20 à 30) op de klantendag van Unizo ( 26
september) 7 uur tot 9 uur opbouw + 17 uur tot 19 uur afbraak,
vergoeding = 150 euro
 Geïnteresseerde verenigingen die zich hiervoor willen
inzetten, kunnen zich hiervoor opgeven.
 Wie dit wil doen, stuurt een mailtje naar Erik.



Duur van een jeugdraadjaar
 Normaal duurt een jeugdraadjaar van TG tot TG. Voor de
Scouts is dit eerder onnatuurlijk. Voorstel is dat zij op de
jeugdraad van september hun nieuwe groepsleiding al
meenemen naar de jeugdraad zodat zij de fakkel kunnen
overnemen en ook de taken op TG kunnen uitvoeren.
 Het is ok voor de jeugdraad.
o Toon en Mathias moeten de nieuwe mensen wel goed
briefen over TG en hun taken hierin.



Jaks:
Voor 20/07 artikels voor Zoeklicht SEPTEMBER binnen!
Voor 20/08 artikels voor Zoeklicht OKTOBER binnen!
info@zoeklicht.be
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Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 Buitenlands kamp in Slovakije en Praag begin juli
 Kamp eind juli



Den Aap:
 26/06: Start of summer
 16/07: buurtoverleg



Den Uyl:
 Voetbalmatchen uitzenden



EK:



Voorbereiding voor de kampen
In juli 2 kampen



’t Excuus:
 ? (Dave afwezig)



Speelplein:
 Speelplein in juli en augustus



Scouts:
 Examenverwenpakketjes rondbrengen voor onze leiding
 Keuring kampen op 26/06
 BBQ op 27/06
 Werkdag in de zomervakantie

Veel succes gewenst met de examens!

Volgende JR:
Dinsdag 1 september om 20u.
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