Verslag Jeugdraad 10 november 2015:
Aanwezig: Gabi (Voorzitters), Erik (Penningmeester), Jolien, Tom, Wouter, Celine (Chiro
Erps-Kwerps), Zoe, Janne, Gilles, Michiel, Nils (Chiro Everberg), Dave (JH ’t Excuus), Tom,
Jana(Scouts Kortenberg), Jens,Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH Den Uyl),Shayan, Shabnam,
(Speelplein Alles Kids),
Verontschuldigd: Harold, Mit, Ruben, Lien


Goedkeuring verslag jeugdraad van oktober 2015
 Geen opmerkingen .Verslag wordt goedgekeurd.



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Inleefweek, was plezant
 Kuis en klusjes dag
Den Aap
 Masters of martini, was goed
 2 verjaardagsfeesten (Flessenopeners halen bij Chiro EK)
’t Excuus
 2 keer teambuilding, was plezant
 verjaardagsfeestje
 Margimix, groot succes.
Chiro Everberg
 Inleefweek
Scouts Kortenberg
 Afscheid oud leiding, was goed
 Kaas en wijn, was minder dit jaar (vanwege vakantie en miscommunicatie)
Speelplein
 Speelplein gegeven
 Halloweenspel was leuk, opkomst was minder
JH Den Uyl
 Voetbal uitgezonden
 Jeneverberg



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Aap: Klacht rond kabel waar vroeger de DJ stond, gemeente ging die weg
halen maar de kabel is er nog steeds.



Update kalender
o Nieuwe data doorgeven:
o Volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 1 december om 20 uur



Toernee General: evaluatie
o Kidsnamiddag:
-Scouts was minder dit jaar, geen uitdagende spelen. Kinderen waren niet zo
actief.
-Kinderen terug mixen? Is niet makkelijk voor de leiding, gaan we niet doen
-Alles op 1 locatie, Volgend jaar terug colomba en iedereen eigen groep.
-Geen Bussen meer
-kinderdisco buiten
o JH-tocht:
-Meer sfeer en leuker dan vorig jaar
-Sommige opdrachten waren leuk, bij andere opdrachten waren sommige niets
aan het doen
-Spel maken waar iedereen aan meedoet.
-jeugdraad dronk wel, leiding mocht niet drinken, hierover volgend jaar beter
communiceren
-Eindspel terug naar swingpaleis in het atrium, dit is een leuke afsluiter waar
alle leden aan kunnen meedoen
-Scouts deed niet mee, willen ze dit nog wel?
-Leiding speelde soms de spelen van de leden, laat eerst de leden proberen,
leiding mag nadien helpen
-bij de scouts, leiding fietste niet mee, hadden geen fluo hesjes, Leiding is hier
al over aangesproken
-Geen frituursnacks meer op het einde
Volgend jaar, terug opdrachten per jh en daarna swingpaleis

Fuif:


Opbouw : Vlot, zeer vlot
Materiaallijsten zijn opgesteld voor de provincie en klein materiaal
Kassa moet beter, 1 ingang is genoeg



Fuif zelf:
 Oude jeugdraad Misschien 2 de shift laten
 Volgend jaar deuren om 21 uur.
 Shiften scouts weinig mensen, Erps met veel meer
 Shiften: Volgend jaar Aap Met Flurk,
 Veel bonnekes gepikt, volgend jaar met zuipkaarten op papier
werken,
 aan de bonnetjes enkel jeugdraad














Volgend jaar jeugdraad-> nultolerantie, iedereen contoleert
toog/tappers
Caravan moet afgesloten worden om 3 uur
Klein geld voorzien
Volgend jaar Verplicht VVK
Scansysteem (Celine vraagt na)
Securitysubsidies mag omhoog. Security vonden dat ze met te
weinig waren.
Security meer aan het podium zetten zodat er een beter
overzicht is,
Eigen security aan hek/doorgang aan voortoog, mensen die daar
niet moeten zijn weigeren
Tijdens shiften niet roken
Sleutels halen bij Fred, dan hebben we ook sleutel van keuken.
Nooddeur naast toog gesloten laten
Controle in wc door security, indien een wc verstopt is deze
sluiten


Opruim: Was vlot iedereen hielp goed
o Grond buiten niet vergeten
o Papier van bandjes, Vuilzak onder zetten voor die
papiertjes in te gooien, moeilijk om allemaal nadien
van de grond te rapen
o Verloren voorwerpen beter verzamelen
o Dweilen en doeken voorzien
o Genoeg Vuilzakken



Bussen
o De laatste bus moet langer blijven pas om 4u10
vertrekken, de bus was nu voor 4 uur weg waardoor
veel mensen de bus gemist hebben
o Uren busrit verkorten, de chauffeur wacht niet aan de
haltes, De tijden tussen de halte verkorten
o Op het einde van de busshift de spauw kuisen
o Laten betalen voor spauw
o Emmer voor spauw voorzien
o Bussen op de affiche zetten

o Promotour:
 Cactus als laatste behouden, was dit jaar een probeersel om dit niet te
doen.
 Oppassen voor voetbalevenementen. Goed nagaan of er een evenement
doorgaat die avond, zo ja, even checken of het dan wel oke is dat we
langskomen om te feesten.
 Eigen drank was goed
 Alle Spauwers doen smoking aan op bedanking en gaan door de zaal
met cava

o Plaktoeren: Groot-Kortenberg mag zeker geplakt worden
o Varia:
o Volgend jaar camionette huren voor 3 dagen sponsering?
 Sponsering: Speelplein heeft veel sponsering gevraagd
 Sponserdossier was niet optijd in orde
 Tom maakt tegen 11 november, middernacht,
sponserdossier van 2016 op, is dit niet in orde geeft hij
een vat op de bedanking.
 Alles vroeger doen evenement, affiches, dj’s. Alles af
eind juni.
o Dever was duurder dan gepland, briefen over duurdere prijs
o Ignazzio en basstroopers waren ook duurder
o Dj’s, bussen, drank, boels, pullen, provincie facturen aan Erik
geven op 17/11
o Winnaars kidsnamiddag?



Volgend jaar vat voor de jeugdhuizen
Kidsnammidag speelplein wint
 Speelplein: 2 p
 Erps: 1 p
 Flurk: 1p
 Scouts: 1 p

o Bedanking Toernee General:
 28 november’t Excuus
 Tom en Jens draaien
 Besloten Evenement, iedereen nodigt zijn eigen achterban uit
 2 vaten en frisdrank die over is, cava aankopen
 Erps brengt dozen cava die zij hebben van TG mee
 Basstroopers
 Jannine, Enkel voor de mensen die shift deden.
 2 vaten gratis

o Jaks: voor 20/11 artikels voor Zoeklicht januari binnen! info@zoeklicht.be

o Restfonds
-Pullen en t-shirts van de jeugdraad grote maten
-blauwe T-shirt voor de shiften gabi stuurt aantallen
-Rest voor banners



Varia:
o Jeugdraadweekend,:
 Mag geld voor gevraagd worden
 Locatie mag goedkoper
 Datum, 1-2-3 april (3 jarige in die week)
 Hoge rielen
o Voorlopig winst met TG maar moeten nog facturen afgetrokken worden, als er
winst is word deze terug gestort naar jeugdraad





 Praktische regelingen:
Nieuw jeugdraadseizoen is bij deze begonnen
Wie neemt dit jaar deel (engagement tot en met TG 2016)?
 Speelplein: Shayan en Shabnam
 Everberg: Janne, Michiel, Nils, Zoe, Gilles
 Excuus: Dave,
 Den Aap: Thibaud, Jens
 Den Uyl: Pieter
 EK: Celine, Wouter, Jolien, Tom, Ruben
 Scouts: Tom, Jana
 Harold, Mit en Herman
Nieuw bestuur:
 Voorzitter: Gabi
 Penningmeesters: Erik

o Activiteiten:


’t Excuus:
 2 many duvels: 21 november



Den Aap:
 Tiroleravond 27 nov
 Vanaf december heel de maand palmdobbele
Everberg:
 Quiz de 21 ste
 12de kerstbar
 13 frituur aspi
Chiro EK:
 352 :14 november
 Spaketi 21 nov

Scouts:

Den Uyl
 Jeneverberg








Volgende JR: 1/12 - 20u

