Verslag Jeugdraad 7 juni 2016:
Aanwezig: Erik (Voorzitter/Penningmeester), Tom, Wouter, Ruben (Chiro Erps-Kwerps),
Nils (Chiro Everberg), Jens (JH Den Aap), Tom, Jana ( Scouts Kortenberg), Mit
(jeugdconsulent), Luc (werkplaatsen)
Verontschuldigd: Gabi (voorzitter), Harold (schepen), Thibaud (Den Aap), Céline (Chiro
Erps), Zoë (Chiro Everberg), Dave (’t Excuus), Shabnam en Shayan (speelplein Alles Kids),
Janne, Gilles en Michiel (Chiro Flurk), Pieter (Den Uyl), Yente (’t Excuus)


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



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Kampinschrijvingen met frietjes eten: in orde
 Taartenverkoop: in orde
 Weekend Guiters: in orde
Chiro Everberg
 Flurkse feesten: veel volk, heel goed
 Obstakelrun: keigoed!
 Kampnamiddag: presentatie aan ouders
Scouts Kortenberg
 Bier zoekt buik: trappistenavond: alles goed verlopen
 Ledenactiviteit: Technopolis en Hofstade (hoogteparcours = aanrader voor
jeugdverenigingen)
 Werkdag gehouden
JH Den Aap
 Hiphopavond: weinig volk
 Enkele verjaardagsfeestjes
 Oude zakkenavond

Den Uyl, ’t Excuus en Speelplein niet aanwezig



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o

Lokalencheck (alles in orde qua properheid en veiligheid)
o Er wordt regelmatig controle gehouden. Lokalen dus proper houden.
o Indien de lokalen niet in orde zijn, zal deze feedback via mail
doorgegeven worden aan de groepsleiding/voorzitters.

o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Groot schuifraam nog steeds kapot en nog niet vervangen
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Deur Welpendeur
 Afwerking van de toiletten nog niet in orde
 Goot nakijken (overstroming bij felle regen)
 Eerste urinoir aan leidingslokaal loopt niet meer af
 Gebruik groene ipv zwarte vuilzakken: waarom?
o JH Den Aap:
 /
o JH Den Uyl:
 / (Afwezig)
o JH ’t Excuus:
 / (Afwezig)


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive!
o Datum volgende jeugdraad:
o 6/09 om 20u
o In ’t Excuus



Toernee General
o DJ’s: zijn in allemaal in orde! Wel voor een eindbudget van 1200 euro. Iets
meer dan afgesproken dus.
o Affiche: zal klaar zijn in de loop van juli
o Provincie: alle materiaal is aangevraagd
o Flyers, stickers, voorverkoopkaarten en FB-evenement: Tom en Jens
o Drankkaarten
o Sponsors: Tom mailt naar Maes, Cola, Boels en Spa
o Jaks voor 25/08: Erik

 Rest van de TO DO’s: zie draaiboek


Varia:
-

Jaks : info@zoeklicht.be + Mit in cc (voor 20/07 binnen brengen voor maand
september)

-

Jeugdhuis Den Uyl:
o Huidige voorstel: Animatoren van speelplein Alles Kids zouden mee
instappen in de organisatie van Den Uyl, zodat de animatoren dan bv. ook
eigen locatie hebben voor vergaderingen, activiteiten e.d.
o Een concreet team moet wel nog gevormd worden, maar er zijn wel enkele
geïnteresseerden.

-

Opleiding EHBO:
o Mit heeft een nieuwe vormingsdag bij het jeugd Rode Kruis aangevraagd
en gevraagd of er vanuit hen enkele beschikbare data konden komen zodat
we deze binnen de jeugdraad zouden kunnen bekijken: tot hiertoe nog geen
antwoord. Mit volgt verder op en houdt de jeugdraad op de hoogte.

- Licht en geluidscursus:
o De opleiding voor het gebruiken van de apparatuur in Colomba vindt plaats
op volgende data: 24/9 - 8/10 - 15/10 - 29/10 - 3/12
o 29/10 (Toernee General) zit er alsnog tussen. Dit komt omdat er geen
enkele andere zaterdag meer vrij was tussen september en december.
o Zijn er geïnteresseerden die deze opleiding willen volgen?
>

-

We beslissen hier niet aan deel te nemen omwille van de
zaterdag van Toernee General die niet verzet kan worden.
Mit geeft door aan de Cultuurdienst.

Opleiding brandbestrijding:
o Op vraag van Gabi heeft Mit gezocht naar een (praktische) opleiding rond
brandbestrijding. Pivo organiseert zo’n opleidingsdag.
o Concrete info:
 Het gaat om één te volgen opleidingsdag. Een zaterdag is ook een
mogelijkheid. We mogen zelf enkele voorstellen van data doen en dan
kunnen zij kijken op welke datum er nog een beschikbaarheid is.
 In de voormiddag wordt er theorie gegeven rond brandbestrijding en
evacuatie, gevolgd door een broodjeslunch. In de namiddag volgt er
praktijk: effectief leren blussen, vuren bestrijden en evacueren.
 De opleiding vindt wel plaats in Asse, gezien de specifieke,
noodzakelijke infrastructuur die samenhangt met het praktijkgedeelte.
Carpool organiseren?
 De opleiding kan vanaf 16 jaar



Een minimum van 7 deelnemers en een maximum van 15
deelnemers.
 Kostprijs = 900 euro, waarvan we 450 euro via Provincie VlaamsBrabant krijgen (Mit moet dan een dossiertje indienen).
De andere 450 euro: een stukje door de gemeente gedragen en een
stukje door de jeugdraad via restfonds?
 Indien interesse: welke data kan Mit voorstellen (rekening houdend met
leidingsweekends, TG, vorming EHBO…)?
 Verenigingen/Iedereen vragen na bij hun achterban of
hiervoor interesse is en posten het aantal op Facebook.
 Als er voldoende interesse is, neemt Mit opnieuw contact op met
PIVO en zal deze vorming vastleggen. Mit dient dan ook een
dossiertje in bij de Provincie.
o Voor alle informatie:
http://www.vlaamsbrabant.be/pivo/brandweer/bedrijven-eninstellingen/brandpreventie-en-bestrijding/brandbestrijding-met-kleineblusmiddelen-prive-opleiding.jsp

-

VT-beurs op 3/09 van 13 tot 18u:
o Meningen om deel te nemen zijn verdeeld, maar de meerwaarde wordt wel
gezien.
o Besluit: de Chiro’s, Scouts en speelplein doen mee. Jeugdhuizen misschien
niet omdat dat niet hun doelgroep is.
 Mit geeft door aan diensthoofd VT.

-

Muis in de scoutslokalen: is niet van speelplein, want die muizen werden allemaal
onder de animatoren verdeeld op het einde van de vakantie

-

Is er al een startdatum voor de bouw van de lokalen van Chiro Flurk? Nee, geen
exacte datum. Opstart voorzien sowieso na de zomervakantie

-

Huur containers voor kamp: regelen via een externe firma

-

Ophalen en terugbrengen van tenten bij Uitleendienst Nossegem door de
technische dienst gemeente: aanvraag indienen via jeugddienst
o Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 21 – 31 juli



’t Excuus:
 /



Den Aap:
 24/6: Start of summer



Speelplein:




2/7: Alles Kids feesten
4/7 – 26/8: Zomervakantie



Den Uyl:
 24/6: Start of summer
 Nieuw bestuur tegen volgende jeugdraad



EK:
o Kamp: 1 – 10 augustus



Scouts:
o 25/6: BBQ

Volgende JR 6/09- 20u in ‘t Excuus

