
Verslag Jeugdraad 6 december 2016: 

Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Céline, Tom (Chiro Erps-Kwerps), 

Gilles, Jens, Janne (Chiro Everberg), Thibaud, Jana en Nick (JH Den Aap), Tom, Jana   

(Scouts Kortenberg), Shabnam en Svenja (JH Den Uyl), Mit (Jeugdconsulent), Luc 

(Werkplaatsen), Pieter (onafhankelijk) 

Verontschuldigd: Harold (schepen van jeugd), Shayan (Speelplein Alles Kids), Dave en Bram 

(JH ’t Excuus)   

 Goedkeuring verslag jeugdraad van november 2016 

o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.  

 

 Toer der verenigingen  

 

Chiro Erps-Kwerps 

 352-fuif: kleine probleempjes na de fuif, maar ondertussen zijn de meeste 

dingen opgelost (bv. vuile vloer, waterschade in bureau…) 

 Sint is langs gekomen 

 

Chiro Everberg 

 Quiz: heel leuk 

 Sint is langs geweest 

 

Scouts Kortenberg 

 Kaas- en wijnavond: goede editie 

 Sint is langs geweest. Veel overschotjes van snoepzakjes (bedankt voor de 

traktatie op de jeugdraad ) 

 

JH Den Aap 

 Obass: ok 

 Verjaardagsfeestje: redelijk veel volk 

 

Den Uyl 

 Bedanking Toernee General: goed 

 Sinterchouffe: tof, 2 vaten Chouffe leeg 

 
’t Excuus  

 Niet aanwezig op deze jeugdraad 
 

Speelplein 

 Voorbereidingsvergadering SMOSweekend maart 

 Materiaalkot deftig opgeruimd  

 

  



 Klusjes update (alles op tijd doormailen) 

 

o Nieuwe klusjes: 

o Chiro Erps-Kwerps:  

 Doorspoelen toiletten: pomp werd recent vervangen, maar 

blijkt nog niet optimaal te werken. Misschien iets met de 

leiding? Luc volgt het op en contacteert de firma opnieuw. 

 

o Chiro Everberg:  

 Alles OK 

 

o Scouts Kortenberg:  

 Toiletten in het leidingslokaal blijven doorlopen  

 Terras is eraf gehaald, dus kan hersteld worden 

 Raam van het jonggiver lokaal is nog altijd kapot (achterste 

lokaal tegen de container) 

 

o JH Den Aap:  

 Verlichting achteraan, buiten werkt nog niet 

 Toiletten blijven nog altijd doorlopen 

 

o JH Den Uyl:  

 Spots buiten en slot voordeur werden vandaag vervangen 

 

o JH ’t Excuus:  

 Alles OK 

 

 Update kalender  

 

o Nieuwe data invullen op google drive! 
 

o Datum volgende jeugdraad:  

o 03/01 om 20u  

o Bij Chiro EK (Let op: oude gebouwen in Klapstraat!!)  

 

 Tekst op gemeentelijke website: 

– http://www.kortenberg.be/jeugdraad-kortenberg.html 

– http://www.kortenberg.be/jeugdraad.html 

 De info op deze pagina’s is misschien wat gedateerd. 

Binnenkort lanceert de gemeente een nieuwe website. Het 

ideale moment om onze tekst en informatie een beetje aan te 

passen.  

 Er is al een kort voorstel met de standaardinformatie: 

samenstelling, wanneer bij een komen en organisatie van 

Toernee General 

 Voorstel: een soort van jaarkalender toevoegen met de 

belangrijkste activiteiten van de jeugdraad (via google drive)? 

 

  

http://www.kortenberg.be/jeugdraad-kortenberg.html
http://www.kortenberg.be/jeugdraad.html


 Jeugdraadweekend 

o De concrete data: 7-8-9 april 

o In Lummen?  

 

 Evaluatie bedanking Toernee General:  

o Promo op Facebook: leestekens en hoofdletters ontbraken. Opletten voor 

volgende keer 

o Leuk dat de Scouts ook aanwezig waren 

o Muziekinstallatie niet optimaal: kon niet luider. Volgende keer misschien een 

installatie huren als het nog eens in Den Uyl doorgaat 

 

 Varia:  

- Jaks : info@zoeklicht.be + Mit in cc (voor 20/12 binnen brengen voor maand 

februari)  

 

- Tenten via restfonds: de 3 bijkomende tenten zijn besteld. Deze worden deze week 

ook betaald. Normaal gezien worden de tenten volgende week geleverd. Pieter 

kijkt dit nog eens na.  

 

o De vier tenten zullen worden opgeslagen in de kelder van Chiro EK, maar 

eerst moet hier deftig opgeruimd worden.  

 Vraag aan Chiro Flurk om de banden op te ruimen 

o Erik en Wouter verhuizen het jeugdraadmateriaal vanuit het Rode 

Kruislokaal naar Chiro EK. 

 

-  Triplokaal:  

o Wouter is geweest en het was interessant: het ging over regels voor/over de 

organisatie van fuiven.  

o Het blijkt dat Kortenberg als gemeente veel dingen opvraagt die in principe 

niet hoeven (bv. affiches fuiven, contract DJ…) 

 Kunnen we op basis van het advies en de tips vanuit Triplokaal 

geen advies hierover schrijven vanuit de jeugdraad zelf?  

> We kunnen dit zeker doen, maar misschien nog even 

afwachten om dit concreet in een advies om te zetten.  

 

- Scouts is op zoek naar een nieuw thema voor hun winterwandeling. Iemand 

ideeën?  

o Sprookjes, zoo…  

 

- Opleiding brandbestrijding:  

o Rookkamer was niet zo indrukwekkend als gedacht 

o Sommige dingen uit de opleiding waren wel nuttig (bv. gebruik van 

brandblussers) 

o Nuttig en leuk 

 

- Doen we mee met de dropping in Vossem begin februari?  

o Tom (Scouts) zoekt de concrete datum op.  

 

mailto:info@zoeklicht.be


o Komende activiteiten: 
 

 Chiro Flurk:  

 Kerstfeestjes 

 

 ’t Excuus: 

 / 

 

 Den Aap: 

 16 december: kerstbar 

 31 december: nieuwjaar 

 

 Speelplein:  

 28 december: kerstfeestje animatoren 

 

 Den Uyl: 

 6 – 7 januari: Black & White with bubbels 

 

 EK:  

o Kerstfeestje met de leiding 

  

 Scouts:  

o 10 december: dropping scoutsvrienden 

o 7 januari: kerstboomverbranding 

 

 

Volgende JR 03/01- 20u in Chiro EK (Let 

op: oude lokalen in de Klapstraat!) 


