
Verslag Jeugdraad 14 februari 2017: 

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

Gilles (Chiro Everberg), Jana, Thibaud (JH Den Aap), Tom (Scouts Kortenberg), Shayan 

(speelplein Alles Kids/JH Den Uyl), Pieter (onafhankelijk), Dave, Bram (JH ’t Excuus), 

Harold (schepen Jeugd) Mit (Jeugdconsulent), Luc (Werkplaatsen) 

Verontschuldigd: Svenja en Shabnam (JH Den Uyl), Jana (Scouts Kortenber), Tom (Chiro 

EK), Janne (Chiro Everberg), Nick (JH Den Aap) 

 Goedkeuring verslag jeugdraad van januari 2017 

o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.  

 

 Toer der verenigingen  

 

Chiro Erps-Kwerps 

 Aspi’s hebben leiding gegeven: goed verlopen 

 Gaan schaatsen: ook goed 

 

Chiro Everberg 

 Drie koningen + lasagne- en spaghettiavond: goed 

 Aspileiding- en oudleidingdag 

 Gaan schaatsen 

 Beerpongtornooi in JH Den Aap: goed 

 

Scouts Kortenberg 

 Winterwandeling: groot succes. Te groot zelfs  

 Kerstboomverbranding: er is hier en daar wat misgelopen:  

o Brandweer was niet aanwezig ondanks de gemeente deze vraag 

gesteld heeft. Brandweer is niet willen komen. Tom heeft hen die 

avond dan zelf opgebeld.  

 Restaurantdagen: beter dan vorig jaar.  

o Wat onduidelijkheden met de verantwoordelijke van Berkenhof 

(verenigingsraad):  

 vraagt extra geld voor vuilniszakken en drank? Zou normaal 

niet mogen/kunnen: prijzen zijn vast bepaald.  

Prijzen zouden toch een stuk hoger liggen dan bv. in 

Colomba 

Mit vraagt deze prijzen eens na bij Veerle 

 heeft gebruik van bestek en tassen toch aangerekend 

ondanks de scouts dit materiaal niet gebruikt heeft op de 

restaurantdagen.  

 zei op de dag zelf tegen enkele leden van de scouts dat de 

zaal ok was qua opruim. Achteraf blijken er toch kosten 

voor een kuisploeg aangerekend te zijn: hoe kan dit?  

Mit doet navraag bij Veerle.  

 liet weten dat er nog reservaties in Berkenhof zouden 

kunnen zijn tot eind 2018. Dit klopt niet. De reservaties 

zullen aflopen eind 2017. Aanvang werken is voorzien in 

2018 



 

JH Den Aap 

 Niets speciaals 

 

Den Uyl 

 Twee verjaardagsfeestjes gehad 

 Tournée Mineral: goede mocktails 

 
’t Excuus  

 Margimix: heel plezant! 

 2 verjaardagsfeestjes 

 
Speelplein 

 Schaatsen met animatoren 

 Lovequiz 

 

 Klusjes update (alles op tijd doormailen) 

 

o Nieuwe klusjes: 

o Chiro Erps-Kwerps:  

 Schuifraam is gemaakt, dus alles ok 

 

o Chiro Everberg:  

 Boiler is gemaakt, alles ok 

 

o Scouts Kortenberg:  

 Spots aan het leidingslokaal zijn kapot 

 Wasbak in de nieuwe toiletten zit verstopt: kunnen deze 

wasbakken eventueel iets schuiner opgehangen worden 

zodat het water beter afloopt?  

 Wanneer is het terras klaar? Luc bevestigt dat er een 

planning werd opgesteld en dat de werken vermoedelijk eind 

maart zullen klaar zijn.  

 

o JH Den Aap:  

 De sleutel van de buitenasbakken is verloren: kunnen we 

een nieuwe krijgen?  

 

o JH Den Uyl:  

 In de keuken staat er altijd een raam open omdat hier een 

verlengdraad naar buiten toe gelegd is:  

 Kan er buiten een stopcontact gemaakt worden zodat 

deze verlengdraad niet door het raam hoeft te steken 

en we het raam gewoon kunnen sluiten?  

 Is er een mogelijkheid om een fietsrek te voorzien?  

 

o JH ’t Excuus:  



 Stand van zaken i.v.m. de vloer: er is een principieel 

akkoord om de huidige vloer te vervangen door epoxy. De 

gemeente zal financieel een stuk tussenkomen.  

 

 Update kalender  

 

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

o Datum volgende jeugdraad:  

o 07/03 om 20u  

o In de scoutslokalen.  

o Voor de jeugdraad gaan we samen iets eten (nog concreter af te 

spreken)  

 

 Vrijetijdscoördinatorenoverleg:  

o Wouter gaat vrijdag als voorzitter van de jeugdraad naar het 

vrijetijdscoördinatorenoverleg. Dit is een overleg waarop alle voorzitters van 

alle raden en de gemeenteambtenaren van dienst Vrije Tijd samenkomen om 

het voorbije én komende jaar te bespreken. De bedoeling is ook dat elke raad 

kort toelicht wat de plannen voor het nieuwe werkjaar zijn. Wat wil de 

jeugdraad verwezenlijken?  

 Toernee General-weekend  

 Implementatie van de Safe Party Zone-software 

 Actiever als jeugdraad naar buiten komen door bv.:  

 (proactieve) adviezen te schrijven over thema’s die ons 

aanbelangen, bv. fuiven 

 De gemeenteraad wat beter op te volgen: afspreken dat er 

telkens één persoon verantwoordelijk is om het verslag van de 

gemeenteraad door te nemen en belangrijke punten terug te 

koppelen aan de jeugdraad. Op die manier zijn we meer op de 

hoogte van de dingen die in de gemeente gebeuren en kunnen 

we hier als jeugdraad ook op inspelen.  

 Mit zal de agenda van de komende gemeenteraad posten in de 

Facebookgroep zodat geweten is welke punten er besproken 

zullen worden.  

 

 Chirlokalen Flurk:  

o De werken zullen starten op maandag 3 april 

o Er zal door Marc Vanderlinden en Mit een concrete planning opgesteld worden 

om de verhuis in goede banen te leiden. Deze planning wordt binnen dit en een 

week gemaakt. Deze planning wordt ook aan de Chiro bezorgd.  

o Op 10 maart zal er een zeecontainer geleverd worden waar al het materiaal in 

gestockeerd kan worden. Op 29/3 zouden alle lokalen leeg moeten zijn -> in 

die periode wat spierkracht en leiding voorzien om te komen helpen.  

o Chiro vraagt een afvalcontainer om tijdens de verhuis ook meteen deftig te 

kunnen opruimen. Mit vraagt bij Vleminckx en De Coninck prijzen op voor het 

huren van een (alle afval)container. Wordt nog teruggekoppeld.  

 

 

 Jeugdraadweekend:  



o Chiro Erps-Kwerps vraagt om een complete hervorming van Toernee General 

(zeker wat betreft de kidsnamiddag) -> dit bekijken we op weekend 

o Tom had het voorstel om tijdens het weekend naar Daydreamfestival te gaan: 

er wordt besloten dit niet te doen: het is onnodig, duur en te veel afleiding. 

Hoofddoel blijft vergaderen.  

 

 Kan er wifi komen in de jeugdhuizen (en naar uitbreiding eventueel de 

jeugdverenigingen)?  

o Mit vraagt aan de ICT-dienst de prijzen op en koppelt dit terug naar Harold. 

Eventueel budget voorzien in BW of begroting 2018? 

 

 Puntjes van Harold:  

o Excuseert zich dat hij de voorbije 2 à 3 keer niet op de jeugdraad geraakt is. 

Dit kwam telkens slecht uit. 

 

o Orde lokalen: Scoutslokalen en lokalen van Chiro Erps-Kwerps waren voorbije 

opnieuw niet ok!!! Dit kan zo niet langer! Het was echt heel close geweest om 

de lokalen voor een week te sluiten. Laat het duidelijk zijn: de volgende keer 

dat de lokalen op deze manier worden aangetroffen, zullen ze, zonder 

waarschuwing, gesloten worden!  

 

 Studeren in chiro/scoutslokalen:  

o Mag dit eigenlijk? In principe hebben we hier niets op tegen zolang dit te 

hanteren blijft. Het is best als je hier als groepsleiding een standpunt in neemt 

en ook goede afspraken en regels maakt voor leden die er komen studeren (qua 

opruim bv.) 

 

 Bladafval aan de scoutslokalen:  

o haalt de groendienst deze weg? Want een hele hoop blijft liggen. Eventueel 

bakken aanvraag waar de bladeren in gedeponeerd kunnen worden.  

 

 Drank in lokalen:  

 

o wat mag wel/niet: Drank kan sowieso niet in de lokalen blijven staan waar 

leden ook komen. Drank in leidingslokalen liefst in een gesloten kast, uit het 

zicht!  

 

 Varia:  

- Jaks : info@zoeklicht.be + Mit in cc (voor 20/02 binnen brengen voor maand 

april)  

o Flurkse feesten 
 

 

 

mailto:info@zoeklicht.be


o Komende activiteiten: 
 

 Chiro Flurk:  

 

 ’t Excuus: 

 

 Den Aap: 

 04/03: Glow in the dark 

 

 Speelplein:  

 10-12/03: SMOSweekend 

 

 Den Uyl: 

  

 

 EK:  

o 18/03: Daspirados 

 

 Scouts:  

o  

 

Volgende JR 07/03- 20u in de scoutslokalen 

 


