Verslag Jeugdraad 6 september:
Aanwezig: Gabi (voorzitter), Erik (Voorzitter/Penningmeester), Tom, Wouter (Chiro ErpsKwerps), Lucas, Michiel, Gilles, Janne, Eva, Jens en Nils (Chiro Everberg) Thibaud en Jana
(JH Den Aap), Dave en Bram (’t Excuus), Pieter (Den Uyl), Shabnam (Speelplein Alles
Kids), Tom, Jana, Lennert, Jona, Louise, Jana, Jan-pieter ( Scouts Kortenberg), Mit
(jeugdconsulent)
Verontschuldigd: Luc (werkplaatsen), Harold (schepen)


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



Ben De Ridder vanuit Milieudienst op de jeugdraad
o Voorstelling: via powerpoint en brochure
o Concrete vraag aan de jeugdverenigingen:
 minstens 1 product opnemen bij bv. fuiven of kamp
 in achterban sensibiliseren i.v.m. fairtrad
Ook voor andere vragen ivm afval sorteren, ecologie… neem gerust contact op met Ben.



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
o Kamp in Meeuwen-Gruitrode: heel goed
Chiro Everberg
o Kamp in Hechtel-Eksel: goed en veel kinderen
Scouts Kortenberg
o Kampen: goed verlopen
JH Den Aap
o Feestje o.w.v jarigen en stoppen van het huidige bestuur
o Start of summer
Den Uyl
o Warming up
o Cooling down
o Nu nieuw bestuur aan het inwerken (Pieter en Yorrick zullen stoppen)
’t Excuus
o Excuusfeesten: goede opkomst op beide dagen, ook rommelmarkt
volzet, geen incidenten
o Tropical: niet zoveel volk maar wel tof

Speelplein
o Speelpleinzomer: vlot, geen incidenten


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Al het kapotte werd gemaakt. Bedankt.
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Slot van de jongenstoiletten is kapot
 Klink van het raam in het welpenlokaal is kapot
 Dakgoot
-> Klusjes werden al eerder naar de werkplaatsen gestuurd.
Opvolging bezig?
o JH Den Aap:
 Schuifdeur: klink is bijna kapot – is het mogelijk om een
ander soort klink te krijgen of een vast handvat? Iets dat niet
makkelijk los gaat?
 Mannentoilet: klink kapot + toilet loopt altijd door (is
verstopt)
 Vrouwentoilet: licht kapot
o JH Den Uyl:
 /
o JH ’t Excuus:
 Brandalarm: batterij zou vervallen zijn? Moet vervangen
worden, maar te bekijken met het netwerk van Colomba?



Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! -> Iedereen
o Datum volgende jeugdraad:
o 4/10 om 20u
o Bij Chiro Flurk Everberg



Toernee General
o Jeugdhuizentoer:










Concept: Langsgaan bij de jeugdhuizen voor een activiteit van telkens
ongeveer 20 minuten, eindigen met een gezamenlijk swingpaleis voor
iedereen.
Groepen niet in vereniging opdelen, maar wel per leeftijd
Met de fiets
Er moet nog samengekomen worden om alles uit te werken: dit gebeurt
door de verantwoordelijken van de jeugdhuizen in thema ‘Reis door de
tijd’
Swingpaleis in Atrium (nog vastleggen!)
Uitwerking Swingpaleis: Wouter, Tom, Tom en Jens
PA gemeente huren voor het hele weekend: Mit vraagt aan
Op vrijdagavond: geen alcohol, door niemand

o DJ’s:



Allemaal in orde
Contracten moeten ondertekend zijn tegen het veiligheidsoverleg op
15/9. Ook alle andere noodzakelijke documenten dienen dan in orde te
zijn.

o Licht en geluid: in orde
o Sponsordossier: ok





WC’s Boels: Wouter
Botanica: Dave
Aef: Shabnam
Mastertaart: Shabnam

o Promotoer (rammelaars meenemen om uit te delen):





Twee bussen: Céline: navragen bij haar wat de stand van zaken is
Toer is nog niet opgesteld (evenementen staan nog niet online)
Op voorhand inschrijven en betalen, 5 euro, eigen drank
15/10

o Affiche:




Ontwerp: Wouter maakt een ontwerp voor 70 euro en indien nodig past
hij nadien nog aan: Tom geeft het door aan Wouter
Ontwerp klaar ten laatste 19/9
Ook ontwerp voor drankkaarten maken
Voorverkoopkaarten laten drukken, actie aan koppelen voor de leden
die deze kaarten moeten verkopen

o Tom maakt een Facebookevenement aan
o RLE tenten aanvragen: Dave
o Security: is ok, Wouter stuurt contract nog door

o Kidsnamiddag:







Nieuw voorstel: een clash tussen de verenigingen, een soort van
highlandgames tegen elkaar, kinderen zijn opgesplitst per leeftijd,
locatie = abdij
 13u tot 17u, 17u tot 18u ‘fuif’
 Leiding moet dit spel in elkaar steken en uitwerken, dus met
elkaar gaan samenzitten!
 Spel moet klaar zijn tegen volgende jeugdraad 4/10 ->
voorstellen op de jeugdraad
Chiro’s en Scouts moeten nog mensen zoeken die deze namiddag
voorbereiden
Na de kidsnamiddag: fuifje met springkastelen op de parking
 parkeerverbod parking D aanvragen: Erik
 Springkastelen vastleggen: Chiro EK (Tom)
 DJ Jaan? Met PA gemeente

Mededelingen vanuit de Drugs- en alcoholpreventiedienst:
-

Sterke drank vergunning:
o Een uittreksel strafregister hoeft niet meer ingediend te worden. Een sterke
drank-aanvraag mag echter enkel aangevraagd worden door iemand
van Kortenberg zelf. Zoniet, is de aanvraag niet geldig.

-

Sterke drank- aanvragen tijdig aanvragen, steeds 1 maand vooraf via
evenementenformulier.

-

Indien er verenigingen polsbandjes willen aanvragen, ook steeds 1 maand
vooraf. ZEKER voor de periode 15 oktober – 11 november (ik ben dan in verlof).
Liefst al een seintje vooraf geven als je een event plant in die periode en
polsbandjes of een sterke drank vergunning wilt aanvragen.
Erik vraagt polsbandjes aan voor Toernee General.

-

Budget rond sensibilisatie alcohol en drugs:
o Er is nog budget over: wat willen jullie hiermee doen?
o Liefst wel iets waarbij niet enkel een gadget wordt uitgedeeld, maar ook
effectief sensibilisering. Dat kan bijv. een workshop alcoholvrije cocktails
zijn (misschien in de maand december als afsluit van het jaar?), een
infosessie over een bepaald thema, een spel van Centrum Informatieve
Spelen met begeleiding, alcoholvrij evenement, alcoholtesters tijdens een
evenement (met voldoende uitleg hierbij), tof gadget, materiaal dat te
gebruiken is bij fuiven of in de jeugdbeweging, bij een event dat al
doorgaat een extraatje: gadgets, promillebrillenparcours met infostand door
Drive Up Safety, …
 We kiezen voor alcoholtesters op Toernee General als dat nog
kan?
 Mit geeft dit door aan Sofie

Vraag aan Sofie:
o Mogen we meer sterke drank vergunning aanvragen dan het maximum van
2? Waarom mag het niet meer zijn?


Jaks : info@zoeklicht.be + Mit in cc (voor 20/09 binnen brengen voor maand
november)



Varia
-

Na Toernee General wordt de oude regel binnen de jeugdraad terug toegepast,
namelijk: max. 3 personen per vereniging aanwezig op de jeugdraad -> kwestie
van efficiënter en sneller te kunnen vergaderen.

-

Vuilzakken: zakken kosten veel geld en jeugdverenigingen krijgen slechts 1 euro
korting. Kan dit goedkoper? -> aankaarten bij milieudienst

-

Kunnen we nieuwe tenten voor de jeugdraad aankopen? De oude zijn kapot en/of
versleten.
o Financieren vanuit het restfonds?
o Bij nieuwe tenten: Er moet meer toezicht en controle zijn om de tenten
langer te laten meegaan -> Waarborg vragen wanneer de tenten uitgeleend
worden. Indien tenten kapot zijn, krijgen ze de waarborg niet terug.
 Besluit: we kopen drie tenten vanuit het restfonds
 Bedrukken met logo’s van de jeugdverenigingen en de
jeugdraad
 Pieter volgt dit op en handelt dit af
 Factuur achteraf aan Mit bezorgen.

-

Kampsubsidies scouts, Chiro EK en Chiro Flurk
o Deadline indienen begroting, rekeningen en aantal aanwezigen (ook
technische leiding en keukenploeg): 30/09/2016 alles bij Mit

-

Opleiding EHBO:
o We hebben data vanuit het Rode Kruis ontvangen en kiezen voor
zaterdagvoormiddag 22 oktober.
o Iedereen vraagt bij de achterban na wie deze opleiding wil volgen.
o Tegen volgende jeugdraad graag namen!
o Mit bevestigt het Rode Kruis en legt een locatie vast.

-

Opleiding brandbestrijding:
o Vanuit de jeugdraad is er voldoende interesse om deze opleiding te volgen.
o Voorstel van enkele data:
 Zaterdag 5/11

 Zaterdag 26/11
-> Mit bevraagt welke datum mogelijk is bij de organisatie en laat dit aan de
jeugdraad weten.
o Concrete info:
 Het gaat om één te volgen opleidingsdag.
 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).
o Na Toernee General begint een nieuw werkjaar:
 Gabi denkt eraan om te stoppen. Nadenken over een nieuwe voorzitter
o Denken aan jullie taken en hou elkaar op de hoogte!

Volgende JR 4/10- 20u in Chiro Flurk
Everberg

