
Verslag Jeugdraad 3 januari 2017: 

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

Janne (Chiro Everberg), Jana (JH Den Aap), Tom (Scouts Kortenberg), Shabnam en Svenja 

(JH Den Uyl), Mit (Jeugdconsulent), Luc (Werkplaatsen), Pieter (onafhankelijk), Dave (JH ’t 

Excuus) 

Verontschuldigd: Céline (Chiro Erps-Kwerps), Gilles (Chiro Flurk), Thibaud, Nick (JH Den 

Aap), Jana (Scouts Kortenberg), Harold (schepen van jeugd), Shayan (Speelplein Alles Kids), 

Bram (JH ’t Excuus) 

 Goedkeuring verslag jeugdraad van december 2016 

o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.  

 

 Toer der verenigingen  

 

Chiro Erps-Kwerps 

 Kerstfeestjes 

 Nieuwjaar met de leiding 

 

Chiro Everberg 

 Kerstfeestjes 

 Nieuwjaar met de leiding 

 

Scouts Kortenberg 

 Nieuwjaarsfuif 

 

JH Den Aap 

 Kerstbar: plezant, alleen jammer dat we om 22u naar binnen moesten 

terwijl het meeste volk pas na 22u is toegekomen.  

 Oudejaarsavond 

 

Den Uyl 

 Sinterchouffe: ok 

 
’t Excuus  

 Paintballen met de crew 

 Nieuwjaarsfeestje 

 
Speelplein 

 Kerstfeestje: tof 

 Gaan helpen op de Binnenspeeldag: druk, maar goed 

 

  



 Klusjes update (alles op tijd doormailen) 

 

o Nieuwe klusjes: 

o Chiro Erps-Kwerps:  

 De schuifdeur aan het Guiterlokaal is kapot: kunnen hier 

eventueel ook slotjes op gemonteerd worden?  

 

o Chiro Everberg:  

 De boiler is kapot 

 

o Scouts Kortenberg:  

 Dak van het terras: nog steeds 

 Stopcontacten in het plafond van het kapoenenlokaal zijn 

verdwenen: graag nieuwe insteken ifv de veiligheid 

 In het kapoenen- en welpenlokaal is vermoedelijk de 

thermostaat kapot 

 Urinoir leidingslokaal is verstopt en loopt dor  

 Oven in de keuken is gevaarlijk in gebruik. Kan hiervoor 

een nieuwe aangekocht worden? Luc/Mit: bekijken of er 

hiervoor budget is en bij welke dienst dit budget zit.  

 

o JH Den Aap:  

 / 

 

o JH Den Uyl:  

 Vijs van het nieuwe slot is nog steeds niet in orde: dringend 

repareren 

 We hebben de lichten in de keuken en het bestuurslokaal 

zelf vervangen: TD zorgt voor twee nieuwe lampen voor het 

jeugdhuis 

 

o JH ’t Excuus:  

 / 

 

 Update kalender  

 

o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep) 
 

o Datum volgende jeugdraad:  

o 14/02 om 20u  

o Bij jeugdhuis Den Aap  

 

 Jeugdraadweekend 

o Wouter stuurde al een mailtje naar de Chiro van Lummen, maar kreeg tot 

hiertoe geen antwoord. Hij bevraagt dit nog eens.  

 

 Varia:  

- Jaks : info@zoeklicht.be + Mit in cc (voor 20/01 binnen brengen voor maand 

maart)  

mailto:info@zoeklicht.be


- Fourage op 4/2: een dag met vele workshops om aan deel te nemen. Wouter is 

reeds ingeschreven. Indien er nog geïnteresseerden zijn -> niet meer te lang 

wachten met inschrijven. De dag is snel volzet.  

Deelnemersgeld: de gemeente komt voor 50% tussen. De rest zal worden gedekt 

vanuit jeugdraadbudget.  

 

- Jeneverberg: (zie vorig verslag): de spullen die Chiro Erps-Kwerps terug aan Den 

Uyl moet bezorgen, zijn nog altijd niet terug gebracht/in orde gebracht.  

-> Vraag aan Chiro Erps-Kwerps om dit zo snel mogelijk in orde te brengen!  

 

- Winterwandeling Scouts: de Scouts denkt er over na om de winterwandeling 

eventueel uit te breiden zodat er meerdere groepen (bv. Chiro’s) ook aan kunnen 

deelnemer. Tom vraagt of er bij Chiro EK en Flurk eventueel interesse is om met 

hun leden naar deze activiteit te komen?  

-> Er is zeker interesse, de planning wordt nog niet zo lang op voorhand 

opgemaakt, dus best in oktober nog eens opnieuw vragen en concreet maken.  

 

- Tom vraagt advies aan de jeugdraad i.v.m. het motiveren van hun leidingsploeg en 

de problemen die de scouts hierdoor ervaren.  

 

- Er wordt besloten om de oude tenten van de jeugdraad weg te gooien. Sinds kort 

hebben we er namelijk nieuwe.  

 

- Chirolokalen Flurk: de exacte opstartdatum is nog niet geweten, maar wordt 

eerstdaags op het Schepencollege bekeken. Vermoedelijk zullen de werken starten 

in de eerste week van april. Eind maart zal er een container aan de lokalen 

geleverd worden zodat al het materiaal verhuisd kan worden.  

 

 

o Komende activiteiten: 
 

 Chiro Flurk:  

 8/1: drie koningen zingen + spaghetti- & lasagneavond 

 

 ’t Excuus: 

 Margimix 

 2 many Duvels 

 

 Den Aap: 

 Verjaardagsfeestje 

 

 Speelplein:  

 / 

 

 Den Uyl: 

 Black&White 

 Verjaardagsfeestje 

 

 EK:  

o Tijdens de lesvrije week gaan we met de leiding op vakantie 



o Aspi geeft leiding tijdens de examens 

 

 Scouts:  

o 7/1: Winterwandeling + kerstboomverbranding  

o Laatste weekend van de maand: schaatsen met de groepen 

o 11-12/2: Restaurantdagen 

 

 

Volgende JR 14/02- 20u in Den Aap 


