
 

Verslag Jeugdraad 5 januari 2016: 
 

Aanwezig: Erik (Penningmeester), Jolien, Wouter, Ruben, Céline (Chiro Erps-Kwerps), Zoe, 

Janne, Gilles, (Chiro Everberg), Tom (Scouts Kortenberg), Jens, Sander (JH Den Aap), Pieter 

(JH Den Uyl), Mit (jeugdconsulent), Harold (schepen Jeugd) 

 

Verontschuldigd: Gabriëla (voorzitter), Jana (Scouts), Thibaud (Den Aap), Dave (’t Excuus), 

Shayan, Shabnam (speelplein Alles Kids), Luc Tordoir (Werkplaatsen) 

 

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

 

 Toer der verenigingen  

 

Chiro Erps-Kwerps 

 De Sint is langs gekomen voor onze leiding en de kinderen  

 We hebben een evaluatiemoment met de leiding gehouden: geen grote 

problemen  

 Kerstfeestjes met onze groepen georganiseerd 

 Nieuwjaar met de leiding gevierd 

 

Den Aap 

 Nieuwjaar gevierd 

 Voorbereidingen voor Glow in the dark 

 

’t Excuus 

 

Chiro Everberg 

 Sint is langs gekomen 

 Kerstbar: is ok verlopen  

 Kerstfeestje met leiding en leden 

 Evaluatie gehouden: goed 

 Driekoningen en spaghetti-avond 

 

Scouts Kortenberg 

 Sint gehad, was ok  

 Nieuwjaarsfeestje: er was weinig volk 

 

Speelplein 

 Kerstfeestje 

 

 JH Den Uyl 

 Black & white: goed en veel volk 

 

 

 

 

 



 Klusjes update (alles op tijd doormailen) 

o Chiro EK 

 Het raam van het oude leidingslokaal is kapot. Kan hier hetzelfde 

gebeuren als in ons Gruiterlokaal, namelijk werken met slotjes 

o Den Aap 

 Kabel: is nog altijd niet in orde. Mit mailt en belt nog eens met de 

werkplaatsen 

 Achterste urinoir lekt 

 Kraan aan de toog komt los en lekt 

o ’t Excuus 

o Den Uyl 

o Chiro Flurk 

o Scouts 
 Klusjes zijn al doorgegeven aan de werkplaatsen 
 Kunnen we lopers laten bijmaken voor onze lokalen: 3 à 4-tal. 

Doorfactureren aan de Scouts 

 
 Update kalender  

 

o Nieuwe data invullen op Google Drive  
 

o Volgende jeugdraad:  

o Op dinsdag 9 februari om 20 uur in de Scoutslokalen 

o Jeugdraadweekend:  

 1,2 en 3 april  

 We zoeken nog een locatie: contacteer gerust Chiro’s en Scouts 

aan zee 

 

 Harold licht het accommodatieplan toe aan de jeugdraad qua timing van de uitvoering 

van de plannen en legt ook uit wat de visie erachter is: tegemoet komen aan de noden 

op vlak van onderwijs, jeugd, sport, welzijn, herbestemming kerk Kortenberg 

 

Vragen vanuit de jeugdraad:  

- Waarom kunnen er geen fuiven meer zijn in een 

polyvalente zaal?  

- Wat met onze restaurantdagen?  

 

o Hier zit een bepaalde visie achter: we kunnen niet alles in elke 

deelgemeente aanbieden, dus we hebben bepaalde keuzes moeten 

maken.  

o De bezorgdheid dat er in EK enkel sport blijft en geen jeugd. Alle 

jeugdactiviteiten zullen moeten verhuizen naar Kortenberg 

o Fuiven zijn het meest gevoelige punt in dit vernieuwingsplan, het 

gemeentebestuur weet dit ook, maar de sporthal van EK wordt op 

termijn wel degelijk afgebroken. 

o Het leeft onder de jeugd. Wellicht komt Ann Vanerem, schepen van 

Cultuur, Sport en Bibliotheek wel alles eens toelichten en 

beantwoorden op de jeugdraad 

o Wordt nog vervolgd…  

 



 Varia:  

- De vraag om nog eens een jeugdraad op verplaatsing te doen: de jeugdraad van 

februari gaat door in de Scoutslokalen, die van maart in de lokalen van Chiro Erps-

Kwerps 

 

- Scouts: we ondervinden een probleem met de motivatie van onze 

eerstejaarsleiding, zijn niet geëngageerd, helpen amper bij activiteiten….  

We hebben nu een tussentijdse evaluatie ingepland, maar dit lijkt niet te helpen. 

Hebben jullie tips of ervaring voor ons?  

o Werken met stellingen in een groepsgesprek 

o Werken in kleinere groepjes 

o Stelling omhoog hangen en iedereen die zijn eigen mening hierop kan 

opschrijven. Nadien bespreken 

o Advies vragen aan District, maar deze relatie ligt blijkbaar moeilijker 

o Advies vragen aan Gouw, Verbond, Nationaal 

 

- Is de 2
de

 bestelling truien al opgehaald? 

o Nee, Ruben gaat deze ergens volgende week afhalen.  

- Vormingen:  

o Wat kunnen we doen/volgen om de technische ruimte van Colomba te 

mogen gebruiken?  

 Mit heeft dit intern nagevraagd: de dienst Cultuur zal dit (na)jaar 

nog zo’n vorming organiseren. Jeugdraad kan hier dan aan 

deelnemen. Verdere info over data en locatie komen van zodra 

dienst Cultuur het nodige heeft vastgelegd.  

 

- Jaks : info@zoeklicht.be  (voor 20/01 binnen brengen voor maand maart)  

o Daspirados 

- Info  vanuit drugs- en alcoholpreventiemedewerker: 

o Sterke drankaanvragen moeten vanaf nu via het 

evenementenformulier verlopen!  
De aanvraag voor een sterke drankvergunning gebeurt automatisch 

wanneer het evenementenformulier wordt ingevuld, zie hieronder bij 

drank- en eetwaren. De termijn is gelijk aan die voor het indienen van de 

evenementenfiche. Een extra activiteit van het jeugdhuis moet bijv. gemeld 

worden 1 maand voor de activiteit. Bij het melden hiervan moet je gebruik 

maken van dit evenementenformulier en dus het stukje van drank 

aanduiden! 

 

 

 
 

mailto:info@zoeklicht.be


Drank en eetwaren  

  

Welke dranken worden aangeboden  

Alcoholische gegiste dranken (bier, wijn, …)        □ ja             □ nee 

Gedistilleerde dranken (jenever, whisky, …) 
Hiervoor heeft u een sterke drank 

vergunning nodig. Indien u ‘ja’ aanduidt zal 

van de verantwoordelijke en uittreksel uit 
het strafregister opgevraagd worden.  

       □ ja             □ nee 

 

o Gelieve zeker de termijnen van het indienen van een aanvraag te 

respecteren!  

(zie p. 6 van dit verslag voor nogmaals een vermelding van alle juiste 

termijnen) 

Het volledige reglement kan nog eens worden nagelezen via:  

http://kortenberg.be/reglementen-en-aanvragen.html 

 

o Bij fuiven kunnen er gratis polsbandjes aangevraagd worden bij Sofie 

Fruyt. Deze aanvraag moet minstens 2 weken op voorhand gebeuren!  

 

Sofie Fruyt heeft verschillende kleuren bandjes, ook contrasterende kleuren 

zodat het onderscheid duidelijk is.  

Als er sterke dranken geschonken worden, kunnen er ook 3 kleuren bandjes 

gebruikt worden (-16/ 16-18/18+) 

 

Tijdig aanvragen als jullie hiervan gebruik willen maken! 

Aanvragen via: sofie.fruyt@haacht.be 

 

 Rondje komende activiteiten 

o Scouts:  

 9/1 Winterwandeling en kerstboomverbranding 

 6+7/02: restaurantdagen 

 

o Chiro EK: 

 Chirorestaurant 

 Aspifuif: 12/3 

 14/02: crepe tito 

 

o Chiro Everberg: 

 13 + 14/2: winterrestaurant 

 

o ’t Excuus:  

 

o Den Uyl: 

 Pieter stuurt de data door 

 

 

http://kortenberg.be/reglementen-en-aanvragen.html
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o Den Aap: 

 7/25: Glow in the dark 

 

o Speelplein Alles Kids: 

 

 

Volgende JR: 9/2 - 20u bij 

Scouts Kortenberg 

Harold en Mit verontschuldigen zich voor de volgende 

JR – zelf verslag nemen 
  



Artikel4 - melding van indoor evenementen 

Voor indoor evenementen in categorie 4.1 en A2 geldt meldingsplicht. Binnen volgende termijnen 

dient de organisator zijn evenement te melden via het online formulier op de gemeentelijke website: 

- A. 1 . 1 : extra activiteiten van jeugdhuizen dienen minimaal 1 maand voor het plaats vinden van 

de activiteit te worden gemeld 

- A.L2: kleine fuiven, bals of optredens dienen minimaal 1 maand voor het plaats vinden van de 

activiteit te worden gemeld 

- 4.1.3: grote fuiven, bals of optredens dienen minimaal 3 maanden voor het plaats vinden van 

de activiteit te worden gemeld 

- A..2.I: andere indoor evenementen waar op bepaalde momenten meer dan 500 personen 

gelijktijdig kunnen aanwezig zijn dienen minimaal 1 maand voor het plaats vinden van de 

activiteit te worden gemeld 

Artikel 5 - vergunning van openlucht evenementen 

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden in open lucht evenementen te 

organiseren. Binnen volgende termijnen dient de organisator toelating te vragen voor zijn evenement 

via het online formulier op de gemeentelijke website: 

- 8.1.1 fiets-, loop- en grote sportwedstrijden met normaal gebruik van de openbare weg, dienen 

minimaal 1 maand voor het plaats vinden van de activiteit te worden aangevraagd 

- 8.1.2 fiets-, loop- en grote sportwedstrijden waarbij het gebruik van openbare plaats geregeld 

dient te worden door een politiebesluit, dienen minimaal 1 maand voor het plaats vinden van 

de activiteit te worden aangevraagd 

- 8.1.2 fiets-, loop- en grote sportwedstrijden waarbij het gebruik van openbare plaats geregeld 

dient te worden door een politiebesluit en waarbij er een gewestweg wordt gebruikt, dienen 

minimaal 3 maanden voor het plaats vinden van de activiteit te worden aangevraagd 

- 8.1.3 fiets-, loop- en grote sportwedstrijden op vaste locatie, al dan niet op openbare plaats, 

waar op bepaalde momenten meer dan 500 personen gelijktijdig kunnen aanwezig zijn, dienen 

minimaal I maand voor het plaats vinden van de activiteit te worden aangevraagd. 

- 8.2.I andere kleine openlucht evenementen dienen minimaal 1 maand voor het plaats vinden 

van de activiteit te worden aangevraagd 
 

 


