Verslag Jeugdraad 4 oktober 2016:
Aanwezig: Gabi (voorzitter), Erik (Voorzitter/Penningmeester), Tom, Wouter, Céline (Chiro
Erps-Kwerps), Nils, Michiel, Gilles, Jens, Janne (Chiro Everberg), Nick, Jana (JH Den Aap),
Bram (JH ’t Excuus), Pieter (JH Den Uyl), Tom, Jana ( Scouts Kortenberg), Shayan en
Shabnam (speelplein Alles Kids), Mit (Jeugdconsulent), Luc (Werkplaatsen)
Verontschuldigd: Harold (schepen van jeugd), Dave (JH ’t Excuus), Thibaud (JH Den Aap)


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



Projectvoorstel rond systeemdenken (Rita Dehaes)
o Rita legt haar vraag uit: ze werkt in het bedrijfsleven rond hoe mensen hun
werk organiseren en ervaren. Eén van de facetten hiervan is “systeemdenken.”
= de gehele context bekijken, een specifieke manier om naar een bepaalde
situatie te (leren) kijken.
o Doel is om het “systeemdenken” bekender te maken en aan anderen aan te
leren.
o Vraag van Rita aan de jeugdraad: Willen jullie, samen met de organisatie
Globelink, 1 à 2 avonden (eten inbegrepen) samenkomen rond het thema
“Bezit” en dit bekijken vanuit het perspectief van het systeemdenken -> doel:
de mening van de jeugdraad over het fenomeen systeemdenken proberen in
kaart te brengen en onderzoeken of dit systeemdenken (voor de
jeugdraad/jongeren) een bruikbare manier is om te (leren) kijken naar bepaalde
situaties.
o Timing om nog een tweetal keren samen te komen: liefst nog in het najaar.
Indien niet mogelijk: januari of februari
o Jeugdraad neemt het in overweging, maar wil dit ook graag aan de achterban
vragen -> liefst zo snel mogelijk een antwoord bezorgen aan Rita.
o Er is minstens 10 man nodig. Niet echt een maximum.
 Later op de jeugdraad werd beslist om hier niet
aan deel te nemen (drukke programmatie…)
 Mit laat dit weten aan Rita.



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Startdag: goed
 Planningsweekend: goed
 Bloso: goed
Chiro Everberg
 Opstart Chiro
 Planningsweekend

Scouts Kortenberg
 Overgang + melkfuif: goed verlopen
 Klapmosfeer: goed, enkel een klein probleem met de vaten
 Planningsweekend: goed verlopen
JH Den Aap
 Reünie van ondertussen 15 jaar gehouden: plezant
Den Uyl
 Pokémanavond: niet zo’n groot succes
 Junglebookavonden + verrassingsfeest voor Erik: dik in orde
’t Excuus

 Niet echt activiteiten gehad, wel bezig geweest met de voorbereiding van
komende activiteiten
Speelplein

 Lasershooten met de nieuwe animatoren: leuk
 Paintball als bedanking voor de animatoren van de zomer: tof


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Afvoer aan de wastafels niet goed af gemaakt: ofwel dicht
maken ofwel de wastafels verwijderen
o Chiro Everberg:
 Renovatie gebouwen: er is een principieel akkoord van de
kerk voor het gebruik van de grond. Het hele project komt
op de GR van november. Planningsfase met de aannemer is
in uitvoering. Normaal gezien worden de werken dit jaar
nog aangevat.
o Scouts Kortenberg:
 Toiletten: normaal gezien komen ze deze week nog
klinkeren. Toiletten kunnen ondertussen wel gebruikt
worden.
 Elektriciteit is uitgevallen tijdens Klapmosfeer: Eandis werd
gebeld, maar willen niet komen kijken.
 Goot blijft vaak verstoppen
 Lek aan/op het terras (dakgoot?)
o JH Den Aap:
 Toiletten: mannentoilet opnieuw verstopt + achterste blijft
lopen

o JH Den Uyl:
 1 dakpan staat los
 Wasbakken zijn verstopt
 Slot aan de voordeur is niet stevig genoeg. Kan gemakkelijk
geopend worden
 Buitenspot vervangen
o JH ’t Excuus:
 Aan buitendeur aan het terras: er is een houten plank
losgekomen. Terug vastzetten met vijs.


(Nieuw) Subsidiereglement grootschalige jeugdevenementen
o De versie van het reglement die we op de jeugdraad van maart/april bespraken,
is aangepast en is al voor een eerste keer op het Schepencollege gekomen. De
grootste feedback was dat het voorziene budget uit het eigen subsidiereglement
moet komen. Er wordt dus geen extra geld begroot. Dit is geen ramp, want op
het einde van het jaar is er altijd wel wat budget over. We kunnen dit dus
zonder problemen opvangen.
o Per jaar wordt er binnen de jeugdsubsidies 1.500 euro voorzien voor dit nieuwe
reglement (de post “projectsubsidies” met 2.000 euro blijft ook nog bestaan.
Dit is dan wel enkel voor evenementen die voor een eerste keer zullen
plaatsvinden).
o Laatste aanvulling die moet gebeuren: het bepalen van het minimum- en
maximumbedrag per uitbetaling per vereniging: min. 100 euro, max. 500 euro.
o Mit vervolledigt het reglement en agendeert dit opnieuw op het eerstvolgende
Schepencollege.
o Met deze versie zal er, na goedkeuring door het Schepencollege, naar de
gemeenteraad gegaan worden.
o Na goedkeuring van de gemeenteraad kan het reglement in voege treden en
kunnen er uitbetalingen plaatsvinden. (Concrete timing: goedkeuring op GR
november – in voege op 1/12/2016 -> O.a. Excuusfeesten kunnen dan in
december hun aanvraag indienen. Bespreking van het toe te kennen bedrag op
de jeugdraad van november.)



Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive!
o Datum volgende jeugdraad:
o 8/11 om 20u
o In JH Den Uyl



Toernee General (zie uitgebreid draaiboek van Gabi)
o Promotoer:
 Locaties zijn bekend
 Donderdagavond wordt er door Jens, Tom en Wouter samen gezeten
om alles op punt te stellen
 Céline is bezig met de bussen (voor promotoer + fuif)



Busverantwoordelijken per vereniging: zie draaiboek

o Jeugdhuizentoer:
 Tom, Wouter en Jens maken de eindactiviteit nu donderdag af.
 Atrium is in orde, PA is gereserveerd, afhalen aan Uitbalie op vrijdag
tussen 13u en 19u.
o Kindernamiddag + kinderdisco:
 Wat is de stand van zaken: het spel is er, maar moet nog concreet
uitgeschreven worden. De battles zijn al bedacht, maar moeten nog
verdeeld worden over de verschillende verenigingen.
 Per vereniging contact opnemen met jullie achterban om te horen wat
de stand van zaken is + deadline van 14/10 opleggen zodat we er zeker
van kunnen zijn dat alles in orde is.
 14/10: spel moet helemaal af zijn, incl. verdelingen, materiaal,
locaties… -> iedereen: doorgeven aan de achterban!
 Vergeet geen briefjes te sturen naar jullie leden met uren, locatie…
o Fuif:














Affiches en voorverkoopkaarten: worden eind deze week geleverd
Mobiele camera zal aanwezig zijn
Extra politieaanwezigheid, zeker bij het einde van de fuif
Parkeerverbod is in orde
Er zijn 7 namen die aan de politie kunnen doorgegeven worden als
“contactpersoon” op de fuif zelf (Tom, Wouter, Erik, Gabi, Tom, Dave
en Jens)
Regelmatig controle uitvoeren op de parking tijdens de fuif
Na 3u rondgaan tot aan de kerk
Sofie levert twee kleuren polsbandjes (-16/+16)
Er zal een ziekenwagen aanwezig zijn.
Afhalen materiaal: Wouter, Tom
Klaarzetten zaal: vrijdag vanaf 13u
Scouts neemt twee kassa’s mee
Shiften: zie draaiboek

o Bedanking TG:
 In JH Den Uyl
 Hamburgers Jeanine regelen
 26/11


Varia:
-

Jaks : info@zoeklicht.be + Mit in cc (voor 20/10 binnen brengen voor maand
december)
o Kerstbar JH Den Aap
o Sinterchouffe Den Uyl
o Kerstboomverbranding Scouts

-

Bestelling tenten via het restfonds:
o Pieter postte een poll op Facebook voor de kleurkeuze. Bedrukking is wel
echt behoorlijk duur.
o Besluit kleur: blauwe tenten
o Tenten mogen en kunnen besteld worden
o Pieter regelt dit verder af. Factuur aan Mit bezorgen.

-

Opleiding EHBO:
o Datum en locatie: zaterdagvoormiddag 22 oktober van 9 tot 12 u. in OC
Berkenhof
o Zijn er nog inschrijvingen binnen gekomen?
 Er blijkt maar weinig interesse te zijn. We annuleren de vorming.
 Mit stuurt een mail om de vorming te annuleren.

-

Opleiding brandbestrijding:
o Vastgelegde datum: zaterdag 26/11/2016 van 9u tot 16u in Relegem
o Wie neemt er deel?
 Tot hiertoe ingeschreven: Pieter, Tom, David, Nils, Wouter,
Michiel en Gabi
 Extra inschrijvingen:
> Erik
> Bram
> Jens
> Shayan?
> Kobe Goossens
o Wie kan er voor vervoer naar Asse zorgen? Onderling carpool regelen
o Indienen dossier bij Provincie: ok, Mit zal dit in orde brengen.

-

Regels jeugdraad en fuiven:
o Aanwezigheid op de jeugdraad: max. met 2 personen per vereniging
(aansluitend nieuwtje: Wouter zal vanaf november het voorzitterschap van
Gabi overnemen).
o Inkom op evenementen/fuiven: jeugdraad die gratis binnen mag: werken
met namenlijst of verplicht trui aandoen?
 Besluit: er wordt op voorhand een lijst doorgestuurd met de namen
van diegenen die gratis binnen mogen. Trui aandoen is niet
verplicht.

-

Kampbegrotingen:
o De kampbegroting van Chiro EK moet nog binnengebracht worden.
-> Zo snel mogelijk!

-

Sofware identiteitscontrole ‘Safe Party Zone’:
o De software werd deze week besteld. Het is nog niet geheel duidelijk
wanneer deze geleverd en geïmplementeerd zal worden. Eerste gebruik
waarschijnlijk op Daspirados.

o Mit houdt de jeugdraad op de hoogte.
o Eventueel voor een groot evenement een eerste testmogelijkheid creëren bij
bv. op feestje in een jeugdhuis
o Indien er klusjes zijn, best mailen naar gebouwenbeheer@kortenberg.be. De
mail komt dan bij meerdere mensen tegelijk toe waardoor opvolging
gegarandeerd kan worden wanneer Herman of Luc bv. eens in verlof zijn.
o Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
 Inleefweek



’t Excuus:
 22/10: Too school for cool



Den Aap:
 /



Speelplein:
 20/10: Voorbereidingsvergadering herfstvakantie
 Halloweenspel



Den Uyl:
 7/10: Voetbal
 21/10: Jeneverberg



EK:
o 8/10: 30+fuif
o Inleefweek



Scouts:
o Afscheid oudleiding
o 21/10: dag van de jeugdbeweging vanuit Gouw

Algemeen: 29/10: Toernee General

Volgende JR 8/11- 20u in JH Den Uyl

