Verslag Jeugdraad 6 oktober 2015:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Jana en Tom (Scouts Kortenberg),
Dave en Jente (’t Excuus), Céline, Ruben, Jolien en Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Nils, Janne,
Gilles, Jeroen en Zoë (Chiro Everberg), Pieter (JH Den Uyl), Jens en Thibaud (JH Den Aap),
Shayan en Lien (Speelplein Alles Kids), Harold (schepen jeugd), An Simoens (Gemeentelijke
werkplaatsen) en Mit (Jeugdconsulente).
Johan Van Humbeeck (politiecommissaris)
Verontschuldigd: Tom (Chiro EK), Hadewig (Scouts Kortenberg)
o GAS-reglement:
Commissaris Johan Van Humbeeck licht het reglement toe en kadert waarom en
vanuit welke visie dit reglement ontstaan is.
In het kort: Omdat we met één politiezone zitten voor twee gemeentes, wilden we het
reglement uniform maken voor zowel Herent als Kortenberg. Dit is makkelijker
werken voor de politie. Daarenboven hebben we ook wat absurde regels verwijderd of
versoepeld -> daarom een ontwerp van een nieuw reglement.
De vraag aan de jeugdraad om hierover een advies te schrijven, ook de jeugdraad van
Herent moet dit doen. Deze twee adviezen komen samen met het ontwerp op de
gemeenteraad van november.
Vragen over het reglement vanuit de jeugdraad:
1. Wat betreft de meldingsplicht voor evenementen in gesloten ruimtes? Hoe moeten
we dit zien? Antwoord: We hebben dit gespecifieerd. Nu moeten niet meer alle
evenementen gemeld worden. De voorwaarden van welke evenementen wel
gemeld moeten worden en de termijnen hiervan, zijn terug te vinden in het
reglement.
2. Wat betreft de perimeter kenbaar maken aan bezoekers van het evenement. Hoe
moet dit kenbaar gemaakt worden? Antwoord: via alle kanalen die gebruikt
worden om promo voor het evenement te voeren, bv. facebook, op de flyer,
uithangbord ter plekke omhoog hangen…
Bedenking: Vaak hebben jongeren het excuus dat ze geen weet hadden van de
perimeter (zeker voor mensen buiten Kortenberg): welk evenwicht is er tussen
bestraffen en jongeren geloven dat ze het niet wisten. Het systeem van de
perimeter is niet sluitend.
Antwoord: Daarom is het van belang om het gegeven van de perimeter op
voorhand en voldoende goed te communiceren via allerlei kanalen!
3. Waarom is er verschil tussen Herent en Kortenberg i.v.m. 14jarigen versus
16jarigen? Antwoord: er is getracht om zoveel mogelijk voor beide gemeentes
hetzelfde te hebben, maar er blijven kleine nuances. Elke gemeente apart blijft een
zekere autonomie behouden en kan verschillen bepalen.
Kortenberg heeft ook een grotere fuiven’problematiek’ i.v.m. jongerenfuiven.
Zo’n grote fuiven zijn er in Herent nauwelijks of niet.
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Advies over het reglement vanuit de jeugdraad:
 Geen opmerkingen. We gaan akkoord met dit ontwerp.
 Advies wordt door Gabi en Erik geschreven en ten laatste op 15/10 aan Mit bezorgd.
o Goedkeuring verslag jeugdraad september 2015
o Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.
o Toer der verenigingen
o Chiro Erps-Kwerps
 We hebben Chiro gegeven aan de oude chirogroepen
 Startdag
 Ledenwerving gedaan in de scholen
 Leidingsweekend
 Uitstap naar Bloso
o Den Aap
 Verjaardagsweekend: goed
o ’t Excuus
 Voetbalmatch uitgezonden
 Kern- en bestuursvergadering gehouden
o Chiro Everberg
 Startdag
 Ledenwerving
 Leidingsweekend
 Uitstap Bloso
o Scouts Kortenberg
 Overgang: goed verlopen
 Klapmosfeer: veel beter dan verwacht, groot en veel volk. Kleine
probleempjes. Jammer dat de chiro’s op leidingsweekend waren
 Afgelopen weekend planningsweekend gehad
o Speelplein
 Speelpleinweekend: was ok
o JH Den Uyl
 Gewoon open gehouden
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Tussendoor: korte evaluatie Klapmosfeer:
Fijn, goed concept, wel luid!
Klopt, het logboek van de geluidsmetingen geeft aan dat de muziek soms te luid was
terwijl er eigenlijk afgebouwd moest worden.
Er is ook vandalisme vastgesteld in de straten rondom Colomba.
In de technoruimte hingen geen borden dat er niet gerookt mag worden! Er zijn wel
mensen buiten gezet die betrapt zijn geweest.
-> Bovenstaande punten worden meegenomen in de voorbereiding van volgend jaar
De scouts wil graag een aanvraag indienen voor projectsubsidies.
-> zie later in dit verslag.


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes
o Chiro EK:
 /
o Chiro Flurk:
 /
o Scouts:
 Het grasveldje is een beetje ingezakt + kan dit goed afgezet
worden, bv. met nadars?
 Kunnen de bomen op het grasveld een beetje gesnoeid worden?
Vooral de laag hangende takken afsnoeien.
 Sensors aan buitenverlichting (keuken): lampje is stuk. Kan er
bekeken worden om dit te herstellen?
 Feedback vanuit de rondgang van de Technische Dienst: zelf na
te kijken: spoeling van toilet + een afgebroken bevestigingshaak
van een brandblusser
o Den Aap:
 Achterste mannentoiletten zijn verstopt.
-> Moeten regelmatig gespoeld worden
o Den Uyl:
 /
o ’t Excuus:
 Alarm aan branddeur achteraan: tijdens de week staat het alarm
vaak af en net dan komen de mensen van de technische dienst
hun rondgang doen. Het alarm staat wel aan als er evenementen
in het jeugdhuis zijn
-> Besluit: zet het alarm toch maar aan, ook in de week.
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Voorstel tot vloerbedekking: de huidige vloer is moeilijk proper
te maken, gaat kapot gaan na verloop van tijd
Dave doet een voorstel bij An en dan bekijken we wat er
mogelijk is. -> op zich kan dit!
Het regent nog op één plaats binnen: helemaal links aan de rode
bar

Feedback vanuit An als patrimoniumbeheerder:
 In het algemeen moet er bij iedereen meer aandacht zijn voor veiligheid:
- Branddeuren gesloten houden, pompen niet afkoppelen, geen “spiekes”
tussensteken;
- Geen tafels en stoelen voor brandblussers plaatsen! Deze moeten altijd
toegankelijk zijn;
- Technische ruimtes en stookruimtes moeten leeg zijn! Geen producten of
materiaal in plaatsen!
Den Uyl: voor de verwarmingsinstallatie staan zakken met isomo en
kerstmateriaal! Deze zakken moeten weggen, want dit is allemaal erg ontvlambaar.
Iedereen: Hou er rekening mee en bekijk deze puntjes!!! Opmerkingen moeten
weggewerkt zijn tegen de volgende rondgang!


Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: Erik maakt een google drive aan waar de data
ingezet kunnen worden.
o Datum volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 10 november om 20u bij Chiro Everberg!
Nieuwe voorzitter gezocht:
Mensen mogen zich kandidaat stellen om de nieuwe voorzitter te worden. Wie wil,
stuurt een mail naar Gabi.

o Toernee general
-

Promotour:
o
o
o

Chiro EK heeft nog niet gestort. Ze brengen dit zo snel mogelijk in orde +
namenlijst op Facebook zetten.
Er zijn 2 bussen en 2 stops: Flurk en EK. Om 20u moeten deze bussen allebei
doorrijden naar Colomba.
Promotour ziet als er volgt uit:
 20u15 vertrek aan Colomba
 20u35: Tonzent Kampenhout
 21u20: Tonzent Sterreboek
 22u25: Cactusfestival Duisburg
 00u15: Jincafé Herent
 02u40: vertrek naar Colomba
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o
o

o

-

Jeugdhuizentour:
o

o
-

Er is een spel gemaakt door Jens en Pieter:
 Elke vereniging wordt om 20u aan een jeugdhuis verwacht (de exacte
verdeling volgt nog).
 In het jeugdhuis moeten ze een opdracht doen voor punten. Hoe meer
punten, hoe beter voor de te decoderen code. Code is nodig om het
vat te openen.
 Iedereen gaat met de fiets. Voorzie fluovestjes en één volgwagen per
vereniging met affiche ‘volgwagen of opgelet, grote groep’ op de
achterruit!
-> iedereen: op Facebook laten weten wie er volgwagen is!
Iedereen: leden en ouders inlichten!

Kidsnamiddag + kinderdisco:
o
o
o
o
o
o
o
o

-

 3u: aankomst Colomba
Jeroen brieft de buschauffeurs over de tour
Busverantwoordelijken:
 Zoë en Jens voor Flurk,
 Jens en Thibaud voor Den Aap,
 Dave voor ’t Excuus,
 Céline en Wouter voor Erps-Kwerps,
 Pieter voor Den Uyl,
 Lien voor speelplein
 Scouts gaat niet mee.
Regels en afspraken:
 Iedereen die meegaat op tour, komt om 3u ook mee terug naar
Colomba. Er blijft niemand hangen op een fuif.
 Iedereen neemt eigen drank mee. Geen sterke drank.
 Emmertje blijft liefst leeg. Overgeven = 50 euro
 Flyers en stickers komen morgen of overmorgen toe. Iedereen deelt
deze zoveel mogelijk uit tijdens de promotour.
Affiches komen bij Wouter toe in de loop van deze week

De meeste spelen zijn af. De voorbereidingen moeten worden doorgestuurd
naar Gabi
Springkasteel is in orde
Alle kinderen komen via een doorschuifsysteem naar de verenigingen.
Start om 13u.
Per activiteit ongeveer 30 à 45 minuten
Iedereen moet zelf briefjes voor ouders maken! Afhalen in sporthal Erps om
17u
Gabi stelt een tijds- en busschema op en bezorgt dit nog aan iedereen
We vragen Jaan als DJ. Jens vraagt hem.

Fuif:
o

o
o

Affiches komen deze week bij Wouter toe. Ontwerp is een beetje
teleurstellend (kopie van vorig jaar). Sommige dingen staan er niet op (bv.
logo drugs). Er was te weinig tijd om dit deftig te maken en er alsnog
feedback op te geven voor het naar de drukker ging.
Affiches ophangen in groot-Kortenberg
Facebookevenement maken: Gabi doet dit nu alles duidelijk is
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

-

Bussen: genoeg reclame voor maken op Facebook met de uren en de locaties
erbij! Eerste rit is om 20u15.
Bussen naar Leuven om 03u45: Mit en Harold vragen aan An De Blaes om
De Lijn te bellen voor een extra bus naar Leuven.
Bonnetjes: we gebruiken de jetons: 6 bonnetjes = 10 euro.
Banners en geluidsmeter: afhalen op vrijdag 23/10. Mit legt alles klaar.
Wie kan er vrijdag 23/10 rijden om het materiaal van de provincie op te halen:
Wouter
Hamburgers Jeanine is in orde
Security is in orde
Aparte frigo voorzien voor de mensen van Devents. Als dat op is, moeten ze
ook met bonnetjes betalen
Affiches (verboden te roken e.d.) afdrukken en lamineren om omhoog te
kunnen hangen in de zaal. Deze boodschappen ook projecteren.
Per vereniging is er iemand verantwoordelijk voor de uitleg van de shiften +
de bonnetjes voor de vrijwilligers.
Aankopen doorgeven aan Erik en ticketjes aan Erik bezorgen (met naam
erop!)
Chiro Erps: fluovestjes meenemen voor security
Gadgets: nog navragen bij Coca-Cola en Feyaerts: Wouter
Bureaulampen: Ruben, Zoë
Kassabakken en jetonbuizen + elke vereniging neemt een kassa mee
Zaal klaarzetten:
 Vanaf vrijdagnamiddag: iedereen die kan, komt af!
Verantwoordelijke voor politie: Gabi.
Verantwoordelijke kassa en EHBO: Erik
Verantwoordelijke toog: iedereen die aan de voortoog staat
Verantwoordelijke DJ’s: Dave (en Tom)
Powerpoint fuif: Pieter
Elke vereniging neemt enkele verlengkabels mee
Vuilnis: we vragen Kenny met z’n remorque om vuil op maandag weg te
doen. Remorque al op zondag zetten
Vuilniszakken voorzien om in de zaal te hangen
Shiften: shiftenlijsten binnen de verenigingen zijn gemaakt. Iedereen stuurt
deze door naar Gabi.
Speelplein heeft enkele mensen tekort voor de shiften: zij proberen nog extra
promo te doen
Shiften jeugdraad: zie lijst Gabi
Opruim: takenverdeling zie lijst Gabi
Pullen vrijdag afhalen: Dave? en Tom
 Iedereen stuurt zijn maat door naar Gabi zodat deze pullen
meegenomen kunnen worden

Bedanking TG:
o

In ’t Excuus op zaterdag 28/11

o Jaks:
o Voor 20/10 artikels voor Zoeklicht DECEMBER binnen! info@zoeklicht.be
Wie schrijft iets?
 Flurk kerstmarkt en warmste gemeente
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o Varia:


Restfonds: In totaal is er 1900 euro restfonds. Het bedrag van de
bestelde truien en T-shirts moet hier nog afgaan! We moeten deze
rekening dus afwachten om te weten hoeveel er nog over blijft.
-> bekijken op volgende jeugdraad



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



Aan Den Aap staat er veel te veranderen (afbreken lokalen): krijgen
de buren hier ook info over, want ze vragen hiernaar? ->
Antwoord vanuit de schepen: de lokalen worden afgebroken en
voorlopig komt er niets in de plaats.
Op termijn zal de herinrichting van het speelterreintje wel eens
herbekeken worden
-> indien het zover is, wordt er hierover gecommuniceerd.



Mag de kerstboomverbranding van de scouts doorgaan? Antwoord
schepen: De scouts legt deze vraag best (tijdig!) voor aan het
Schepencollege



Projectsubsidie Klapmosfeer scouts
o Het ingediende dossier wordt op de jeugdraad besproken. De organisatoren
vragen 600 euro projectsubsidies:
 1ste stemronde om te beslissen of ze al dan niet de subsidie krijgen:
 4 x Ja, 1 x Nee
 Welk bedrag willen we vanuit de jeugdraad toekennen?
 We beslissen dat Klapmosfeer de projectsubsidies van 600 euro
toegekend krijgt
o Zij worden hiervan op de hoogte gebracht door Mit.



Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 /



Den Aap:
 Masters of Martini 17/10
 Halloween 30/10
 Tiroleravond 6/11



Den Uyl:
 voetbal



EK:


Inleefweek met de leiding. Buren verwittigen
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’t Excuus:
 Margimix 9/10
 “iets dat nog niet duidelijk is” op 7/11
 Too many Duvels 21/11



Speelplein:
 /



Scouts:
 Afscheid oudleiding
 Kaas- en wijnavond 7/11

Volgende JR:
Dinsdag 10/11 om 20u op
Chiro Everberg.
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