Verslag Jeugdraad 2 april 2016:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Ruben, Céline, Tom, Wouter(Chiro
Erps-Kwerps), Janne, Gilles, Michiel, Nils en Zoë (Chiro Everberg), Jens, Thibaud (JH Den
Aap), Pieter (Den Uyl), Tom, Jana ( Scouts Kortenberg)
Verontschuldigd: Dave en … (’t Excuus); Shayan en Shabnam (Alles Kids), Mit
(jeugdconsulent), Harold (schepen Jeugd), Luc (werkplaatsen)


Goedkeuring verslag jeugdraad van maart 2016
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
Op weekend geweest
Daspirados: is goed geweest
Den Aap
- Glow in the dark: goeie editie
Chiro Everberg
- Leidingsweekend geweest
Scouts Kortenberg
- Leidinsweekend
- Jin-fuif: wat weinig volk

JH Den Uyl
- Voorbereiding voor 100 dagen feest


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes:
Erps: Lek in de berging van de keuken., Schuifraam guiterlokaal
Scouts: Lamp Kapot onder het terras, goot is verstopt, terras lekt, balkon terras
kapot.



Update kalender
o Nieuwe data doorgeven:
o Datum volgende jeugdraad:
o 03/05
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o Jaks:
 Voor 20/04 artikels voor Zoeklicht juni binnen! info@zoeklicht.be
 Wie schrijft iets:
Tournee General

Kidsnamiddag: (hunger games)
- te lang
- Springkastelen is leuk, maar leeftijd is te groot tussen klein en groot
Meer controle door eigen leiding
- Clash tussen Chiro en Scouts
o 2 afgevaardigde per vereniging, jeugdraad van september
meekomen, samen spel maken
- Door de bussen was er weinig tijd voor een spel
o Terug op 1 locatie: Speeltuintje Erps
JH-Tour:
- Te laat thuis
- In ieder JH een kort spel, nadien eindigen in sporthal met QuizSwingpaleis om 23u45 stoppen zodat de scouts op tijd thuis is.

Fuif:
Ignazzio
Cone 21u-22u
El bacha
Promotour
- 2 bussen, op voorhand betalen, 5 euro
- 4 plaatsen bezoeken, Zeker 1 feest à la cactus
- Goed kijken of er geen ander evenement bezig is in de jeugdhuizen vb
voetbal
Affiches:
Geen id=niet binnen
No drugs
Bussen= uren op facebook
Sporthal EK
Enkel voorverkoop
Hamburgers jeaninne
Binnen=Binnen
Datum
Meer info Facebook evenement
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o Komende activiteiten:








Chiro Flurk:
 Flurkse feesten
 Beats & Burgers
 Zware bierenavond
 Obstakelrun
Den Aap:
 Bierkoning 8/04
 Ladies@The monkeys 22/04
Den Uyl:
 100 dagen 09/04
EK:
o Api+ Brunch 10/04
o Taartenverkoop 10/04

Scouts:
 Pastafeest 09/04
 Groepsfeest 14/04

Varia:
 Licht en geluidcursus Meer info vragen aan Mit
 Scouts heeft nieuwe site, gemeente betaalt, bij wie aanvragen
 Flurkse feesten wordt 3 maanden op voorhand aangevraagd, pas 2 weken geleden zijn
de chiro er zelf achter gekomen dat er op hetzelfde moment een kermis is. Nu gaan er
enkele attracties moeten wijken voor de kermis, hoe is dit mogelijk aangezien de
aanvraag al 3 maanden geleden is ingediend. Hierdoor lopen veel inkomsten mis.

Subsidie regelement
 Samen met evenement aanvraag, uitleg waarvoor het nodig is, duidelijke
geloofwaardige kostenraming
 Jeugdraad stelt het bedrag op
 € 3000 in de pot en maximaal €500 per vereniging
Dit is al redelijk goed uitgewerkt, wij hebben hier verder niet meteen iets aan toe te voegen.

Volgende JR 03/05 - 20u
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