Verslag Jeugdraad 3 mei 2016:
Aanwezig: Gabriëla (Voorzitter), Erik (penningmeester), Céline, Tom, Wouter (Chiro ErpsKwerps), Janne, Gilles, Michiel en Zoë (Chiro Everberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap),
Pieter, Yorrick (Den Uyl), Dave, Yente (’t Excuus), Shayan en Shabnam (speelplein Alles
Kids), Tom ( Scouts Kortenberg), Mit (jeugdconsulent), Amy (stagiaire jeugddienst), Harold
(schepen Jeugd), Herman (werkplaatsen)
Verontschuldigd: Ruben (Chiro Erps), Jana (Scouts Kortenberg), Nils (Chiro Everberg)


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



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Keti- en Aspiweekend
 Battle tegen Flurk
Chiro Everberg
 Battle tegen Chiro EK
Scouts Kortenberg
 Groepsfeest: heel goed! Veel volk!
 Werkdag gehouden: goed geweest!
JH Den Aap
 Ladies at the Monkies
 Verjaardagsfeestje
 Hip hop avond
 Bierkoning
JH Den Uyl
 Dag 100
JH ‘t Excuus
 Nighties en Nilliesparty
 Après-ski
 Verjaardagsfeestje
Speelplein Alles Kids
 Speelplein paasvakantie
 Lasershooten
 Ladies night



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
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Rechtse schuifraam wil niet meer sluiten: 2 klinken op
monteren indien mogelijk?

o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Buitenspot is kapot
 Lampenbehuizing van één van de buitenlampen is eraf
 Gras achter de container: kan dit gemaaid worden?
 Zand op de parking begint weg te zakken -> er zijn heel veel
putten. Kan dit eventueel bijgevuld worden?
-> de technische dienst wacht om dit te herstellen totdat de
bomen verwijderd zijn
o JH Den Aap:
 Toiletten zijn wat verouderd, maar ok
o JH Den Uyl:
 /
o JH ’t Excuus:
 /


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive!
o Datum volgende jeugdraad:
o 7 juni om 20u
o In JH ’t Excuus
o Elke vereniging is aanwezig met minstens 1 afgevaardigde



Nieuw reglement over gemeentelijke jeugdevenementen
o Harold licht nog even toe van waaruit dit reglement ontstaan is: gebrek van
subsidies vanuit het reglement bovenlokale grootschalige evenementen – hoe
kunnen we jeugdevenementen dan extra ondersteunen?
o Het ontwerp wordt op deze jeugdraad voorgesteld om naar feedback te vragen.
o De bedragen zijn nog niet ingevuld. Dit moeten we nog bespreken.
o Harold overloopt het reglement en licht toe.
o Eerste feedback qua inhoud?
 “ De organisatie van fuiven wordt expliciet uitgesloten”
 Houdt dit bv. ook kinderdisco in? Ja, eigenlijk wel.
 Mag het verslag van de activiteit ook mondeling gegeven worden?
 Nee, liefst een klein A4’tje met hierin de belangrijkste items en
aandachtspunten.
 Bij artikel 6 is het misschien goed om ook een minimumbedrag toe te
voegen?
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Ook bij artikel 6: vereniging vervangen per evenement? Want
misschien doet eenzelfde vereniging meerdere evenementen.
Artikel 7: evenementen kunnen, buiten deze nieuwe subsidie, ook nog
beroep doen op subsidies uit het gewone jeugdreglement (bv. voor het
inzetten van professionele security).
Harold en Mit bekijken de bedragen en stellen dit reglement alvast eens
op het Schepencollege voor. De jeugdraad wordt op de hoogte
gehouden.

Flurkse Feesten
o Thibaud legt de situatie uit: kermis en Flurkse Feesten vallen samen in
hetzelfde weekend. De Chiro is hier zelf achter moeten komen.
o Deze dubbele boeking vroeg enkele aanpassingen voor de Chiro: wijziging
attracties, opstelling, elektriciteit (dit laatste is echt wel opgelost)
o De Chiro is nu nog altijd niet zeker of alles deftig zal verlopen met de
kermiskramers, ondanks de gemaakte afspraken
o Er is inderdaad een fout gebeurd op de administratie van de dienst Vrije tijd:
een overlapping qua data, maar er werd wel geprobeerd om dit samen zo goed
mogelijk op te lossen.
o De fout ligt niet bij de Chiro
o Veiligheidsoverleg? Niet gepland!
 Mit checkt morgenvroeg bij de politie



Jeugdhuis Den Uyl
o Yorrick schetst de situatie van het jeugdhuis: het is moeilijk om het jeugdhuis
nog langer open te houden met het aantal mensen en leden die er nu
geëngageerd zijn. Ook ledenwerving door activiteiten lukt niet goed (meer).
o Financieel is er geen enkel probleem. Het ligt vooral aan de “grootte” van het
volk dat komt
-> gevaar dat het jeugdhuis moet sluiten omdat de werking niet meer gedragen
kan worden.
-> gevaar dat de locatie terug naar de gemeente gaat (herbestemming locatie,
niet meer voor de jeugd?)
o Er is al overleg geweest tussen Formaat en jeugdhuis Den Uyl: hier is eigenlijk
niet veel uitgekomen. Den Uyl heeft al heel veel gedaan om de situatie te
“redden.”
o Momenteel is het jeugdhuis ook gewoon gesloten tot …?
o Onduidelijk hoe we jeugd naar het jeugdhuis kunnen krijgen, maar dat geldt
ook voor andere jeugdhuizen of andere activiteiten voor deze doelgroep
(generatie-probleem?).
o De situatie wordt door de jeugdraad bekeken -> last effort vanuit het
jeugdhuis:
 Inzetten op het uitzenden van het EK: OK, dit zal geld opbrengen, maar
zal dit ook nieuw volk lokken?
 Promotour houden langs andere jeugdhuizen?
 Aspi’s van Chiro Flurk bevragen: in hoeverre zouden zij geëngageerd
zijn?
3












Reclame maken voor de werking van het jeugdhuis op de Flurkse
feesten en/of Beats&Burgers: jeugd van Everberg is hierop zeker
aanwezig!
We moeten vermijden dat het jeugdhuis zou sluiten! Dit zou jammer
zijn.
In andere jeugdhuizen is het sowieso ook wel moeilijk om volk te
vinden, elk jeugdhuis heeft ups&downs. Dit ligt niet aan Den Uyl op
zich. Generatieprobleem: jongeren blijven thuis of gaan rechtstreeks
naar Leuven als ze uitgaan.
Principe van “jeugdhuis te geef?”: iemand die het jeugdhuis voor een
avond inpalmt samen met vrienden
Keti’s van Flurk: lijken wel geëngageerd en komen graag buiten ->
misschien hierop inzetten?
-> Flyers maken en bezorgen aan de ketileiding van Flurk
Givers van de scouts?
Keti-avond in Den Uyl: Chiro Erps?
Tom VDH wil ook wel eens komen openhouden
Speelplein Alles Kids wil de werking van het jeugdhuis ook wel
ondersteunen met haar animatorenwerking
Yorrick en Pieter gaan voor de laatste effort.
Wordt vervolgd.



Toernee general
-

-

-



Provinciemateriaal is in orde, op 2 schermen na, maar we hebben er sowieso
voldoende
Info over DJ’s
o El Bhacha: betaalbaar
o Cone: ligt vast en draait van 21u tot 22u
o DB Giraf: 22u tot 23u
o Vrouwelijke DJ?
 Tom zoekt verder naar een volledige line-up voor 1200 euro in
totaal
Licht en geluid: Dever: Dave regelt dit.
o Podiumopstelling: nog eens vragen voor een toren in het midden? Dave
vraagt wat er mogelijk is voor 2000 euro
Is er al iemand gevonden die de affiche kan/wil maken? Voorlopig nog niemand
gevonden: Tom, Jens en Wouter vragen nog eens verder (Wout, Gus): we gaan
voor een nieuwer ontwerp

Varia:
-

Jaks : info@zoeklicht.be + Mit in cc (voor 20/05 binnen brengen voor maand juli)
o Bezoekdag, kampen… van Chiro
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Opleiding EHBO:
o Er is genoeg interesse: het moet zeker mogelijk zijn om hier met een
groepje van 10 personen aan deel te nemen.
 Mit neemt contact op met Jeugd Rode Kruis
 Richtdatum van wanneer deze cursus het beste zou vallen? 1 dag? 2
dagen? Tussen eind september of begin november

-

Licht en geluidscursus:
o Dit wordt door dienst Cultuur georganiseerd in het najaar. Het gaat wel om
een intensieve cursus over meerdere dagen. De data zijn nog niet bekend.
Van zodra Mit deze info van haar collega ontvangen heeft, laat ze dat aan
de jeugdraad weten.
Mit geeft aan haar collega door dat de opleiding best niet gepland wordt in
het weekend van TG.

-

Accommodatieplan:
o Pieter was gisterenavond aanwezig op de gemeenteraad. Hij brieft nu over
de gewijzigde stand van zaken m.b.t. het accommodatieplan:
 De nieuwe sporthal wordt polyvalent. Een fuif zal er kunnen
doorgaan.
 Er zal ook keukeninfrastructuur komen.
= Goed nieuws!

-

Avonturenpad in de Rotte Gaten:
o Dit jaar zal er een avonturenpad aangelegd worden in de Rotte Gaten in
Meerbeek.
o Focus op avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch
o Allerlei spelelementen, bv. wilgentunnels, blotevoetenpad, knuppelpad…

-

Lokalen Chiro Erps-Kwerps:
o Harold toont een filmpje met foto’s van de lokalen
 Toestanden in de lokalen is degoutant
 Branddeuren zijn gebarricadeerd
 Ramen en deuren staan open bij afwezigheid
 Etensresten…
 Brand buiten
 …
o Leiding weet wat hen te doen staat.
o Dit is niet aanvaardbaar. Volgende keer gaan de lokalen toe.
o Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 Beats and Burgers, Obstakelrun, kinderdisco en Flurkse Feesten



’t Excuus:
 14/5: misschien drum&bass
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21/5: 30-jarigenfuif



Den Aap:
 13/5: DB Giraf
 21/5: oude zakken avond



Speelplein:
 Grimmen op Flurkse feesten + mee lopen op Obstakelrun
 Moni-avonden



Den Uyl:
 /



EK:
o Morgen kampinschrijvingen met frietjes



Scouts:
o 14/5: ledenactiviteit
o 25/5: trappistenavond

Volgende JR 07/06 - 20u in
JH ‘t Excuus
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