Verslag Jeugdraad 1 september 2015:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Mathias, Jana, Hadewig en Tom
(Scouts Kortenberg), Dave (’t Excuus), Ruben, Jolien, Wouter en Tom (Chiro Erps-Kwerps),
Nils, Janne, Michiel (Chiro Everberg), Pieter (JH Den Uyl), Steffi en Jana (JH Den Aap),
Shayan, Shabnam (Speelplein Alles Kids), Harold (schepen jeugd) en Mit (Jeugdconsulente).
Verontschuldigd: Jens, Thibaud (JH Den Aap), Toon/Annelore (Scouts Kortenberg), Zoë,
Gilles (Chiro Everberg), Lien (Speelplein Alles Kids) en Herman (Gemeentelijke
Werkplaatsen)
o Goedkeuring verslag jeugdraad van juni 2015
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
o Toer der verenigingen
o Chiro Erps-Kwerps
 Kamp in Italië en klein kamp: goed geweest.
 Nieuwe leiding, groepsleiding en VB aangesteld.
o Den Aap
 Start of summer: goed verlopen
 Buurtoverleg: goed. Enkele nieuwe afspraken gemaakt.
 Nieuwe kern aangeworven
 BBQ voor kern en bestuur gehouden
o ’t Excuus
 Excuusfeesten: goede editie dit jaar. Morgen is er evaluatie. Nadien
wordt er bekeken of de Excuusfeesten ook volgend jaar nog op het
programma staan.
o Chiro Everberg
 Buitenlands kamp en gewoon kamp: tof en vlot verlopen.
o Scouts Kortenberg
 Kampen zijn vlot gelopen. Ook de buitenlandse kampen.
 Nieuwe leidingsindeling gemaakt en nieuwe groepsploeg gekozen
o Speelplein
 Alles goed verlopen tijdens de speelpleinweken in de zomer.
 Veel nieuwe animatoren.
 Geen problemen.
o JH Den Uyl
 Niets speciaal gedaan.
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Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes
o Chiro EK:
 /
o Chiro Flurk:
 /
o Scouts:
 Mathias Tops heeft al verschillende klusjes doorgegeven aan de
werkplaatsen. Deze herstellingen zijn al grotendeels gebeurd.
o Den Aap:
 Schuifraam achteraan: de klink is afgebroken. We kunnen niet
meer binnen langs hier.
 WC’s
o Den Uyl:
 /
o ’t Excuus:
 Dave mailt de klusjes zelf door naar Herman



Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: De lijst wordt doorgegeven. Erik vult de lijst aan.
26/09: Klapmosfeer Scouts
18/09: Zware bierenavond Den Aap
19/09: verjaardagsfeestje jeugdhuis Den Aap
17/10: Masters of Martini Den Aap
30/10: Halloweenfeestje Den Aap
13/11: Quiz Flurk
14/11: 352 Chiro EK
20/09: startdag EK
28/02: chirorestaurant EK
12/03: Daspirados EK
o Datum volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 06/10 om 20u

o Toernee general
Opsomming van de stand van zaken (zie draaiboek Gabriëla):
-

Sponsordossier: is nu pas klaar. Tom stuurt dit nog door
naar alle verenigingen zodat iedereen voor 200 euro
sponsoring kan beginnen zoeken.
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-

-

-

-

-

o Klaar op 14/09
o Via Facebook oplijsten wie waar al geweest is
om sponsoring te vragen.
DJ’s ( budget max. 1200 euro): Tom is volop aan het
mailen, maar er ligt nog niet veel vast -> Alles moet
vastgelegd zijn tegen maandag 7/09!!!
Affiche: Wout zal dit doen. Als de DJ’s bekend zijn,
volgt de afwerking
Bussen: Jeroen brengt dit deze week nog orde
Drank: is in orde
Provinciemateriaal: basismateriaal is aangevraagd
Evenementendossier: Erik: asap doen, moest al binnen
zijn!!!
SABAM Erik: van zodra de DJ’s bekend zijn.
Jaks: in orde
Evenement Facebook: Tom maakt dit binnen 2 weken
aan
Devents: in orde, Dave is nog aan het onderhandelen
over prijs (budget = 1000 euro)
Harold: bussen van De Lijn
Buitenwc’s: nog niet aangevraagd.
Drankkaarten: moeten nog gemaakt worden
Materiaal gemeente aanvragen (herashekken,…): Erik
Jeanine: in orde
Rode Kruis: in orde
Security: Offerte is binnen, wel iets duurder dan vorig
jaar. Mag vastgelegd worden (Wouter)
Promotoer (10/10): moet nog gemaakt worden. Jens,
Thibaud en Zoë maken deze van zodra meer data bekend
zijn.
o Op voorhand inschrijven (tot 1/10)
o Op voorhand betalen (niet betaald = niet mee)
o Eigen drank meenemen (geen sterke drank)
Kidsnamiddag:
o Iedereen weet zijn continenten
o Ticketje van aankopen (max. 30 euro) aan Erik
afgeven
o Op het einde komen we samen in de sporthal.
o Jolien regelt springkasteel
o Eten: fruit (sponsering via ’t Hoeveke,
Tuinbouwschool?)
o Gratis fruitstap aanvragen: Tom/Wouter
Jeugdhuizentoer:
o JH’n komen in september samen.
Pieter vraagt subsidie voor dag van de jeugdbeweging
aan.
Shiften: iedereen achterban mobiliseren
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o Jaks:
o Voor 20/09 artikels voor Zoeklicht NOVEMBER binnen! info@zoeklicht.be
Wie schrijft iets? 352, quiz Flurk, …
o Varia:


Pullen: Tom deelt ze uit op volgende jeugdraad.



Onesies: Iedereen die een onesie wil, betaalt 20 euro (van de 40) zelf.
Voor hen wordt er een onesie besteld.



Vorming fuifcoach: Inschrijvingen kunnen tot ten laatste 28
september. Naam, geboortedatum en woonplaats van de
deelnemer(s) van jouw vereniging doorgeven aan Mit,
Mit: navragen of mensen met een EHBO-attest nog moeten
deelnemen aan de sessie op 10/10.



Harold: bedankt voor de leuke vakantie. Veel goede commentaren
gehoord.
Eén minpuntje over terugkomst van Engeland van Scouts.



Grasveld aan Scoutslokalen wordt in september opnieuw onder de
loep genomen.



Aankoop nieuwe tenten: 4 tenten zijn veel te duur om aan te kopen
via het restfonds. Is er een andere piste?




Offertes opvragen zodat we beter weten over welk bedrag het
gaat + een korte argumentatie van waarom de tenten nodig
zijn
 Pieter doet dit.



Kampbegrotingen: Chiro Flurk, Chiro EK en Scouts: deadline voor
het binnenbrengen van de kampbegrotingen is maandag 12/10. Die
dag alles bij Mit zodat de uitbetalingen kunnen gebeuren.



Vernieuwen erkenningen: IEDEREEN: erkenning vernieuwen en
terug indienen. Normaal krijgt er iemand (contactpersoon vanuit de
vereniging) hierover een mail in de loop van deze week. Invullen en
indienen voor 30/09. Gedetailleerdere uitleg staat in de mail.

Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 4/09: leidingsverdeling
 13/09: eerste chiroverdeling
 25-26-27/09: leidingsweekend
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Den Aap:
 18/09: zware bieren avond
 19/09: feestje verjaardag



Den Uyl:
 Niets gepland



EK:



20/09: startdag
25-26-27/09: Leidingsweekend



’t Excuus:
 We gaan hervormen in de kern en het bestuur. Vanaf dan
wordt de kalender opgemaakt



Speelplein:
 18/09 – 20/09: Speelpleinweekend



Scouts:
 12/09: Overgang + melkfuif
 26/09: Klapmosfeer

Volgende JR:
Dinsdag 06/10 om 20u.
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