Verslag Jeugdraad 7 maart 2017:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Tom, Céline (Chiro Erps-Kwerps),
Jens, Janne (Chiro Everberg), Jana (JH Den Aap), Tom, Jana (Scouts Kortenberg), Svenja (JH
Den Uyl), Pieter (onafhankelijk), Bram (JH ’t Excuus), Mit (Jeugdconsulent), Luc
(Werkplaatsen)
Verontschuldigd: Gilles (Chiro Everberg), Thibaud, Nick (JH Den Aap), Shabnam (JH Den
Uyl), Shayan (Speelplein Alles Kids), Dave (JH ’t Excuus), Harold (schepen jeugd)
•

Goedkeuring verslag jeugdraad van februari 2017
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.

•

Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Alles in orde
o Chiro Everberg:
 Geen opmerkingen
o Scouts Kortenberg:
 Terras is nog altijd niet helemaal in orde. Luc is ter plekke
gaan kijken en zal het nodige doen.
 Bedankt voor de nieuws spots aan het leidingslokaal, maar
ondertussen zijn ze opnieuw kapot… kunnen ze vervangen
worden?
 Kunnen we een sleuteltje krijgen van het paaltje voor de
auto?
 Kunnen de sloten van het materiaalkot + de kleine keuken
vervangen worden? Graag een loper die niet bij gemaakt kan
worden -> wordt bekeken
o JH Den Aap:
 Kunnen er tegels/een plaat geplaatst worden tegen de
toiletmuren? Groot werk: Luc bekijkt dit
o JH Den Uyl:
 Bedankt voor de fietsenstalling!
 Luc laat weten dat de buitenstekker er deze week, ten laatste
volgende week, zal zijn
o JH ’t Excuus:
 Geen opmerkingen

•

Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Vrouwenweekend in Tienen
 Weekend met de Aspi’s
 Chirorestaurant: goed, lekker, misschien minder volk dan vorig jaar?
Chiro Everberg
 Winterrestaurant: goed, hier ook misschien minder volk dan vorig jaar?
Scouts Kortenberg
 Werk- en opruimdag gehouden: goed gelukt
JH Den Aap
 Glow in the dark: heel goed, veel volk!
Den Uyl
 Karaokeweekend: leuk
’t Excuus

 Opkuismoment gehouden
Speelplein

 Werking tijdens de krokusvakantie
•

Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o Op jeugdraadweekend

•

Terugkoppeling overleg vrijetijdscoördinatoren
o Voor het volledige werkingsverslag van dienst Vrije Tijd:
http://www.kortenberg.be/755664.fil
o De belangrijkste punten:
 Start van de werken in OC Berkenhof: januari 2018
 Plannen met de kerk: er zijn drie mogelijke pistes (bibliotheek – DKO
– ontmoetingszaal), maar er werd nog geen besluit genomen
 De werken in Colomba zijn klaar, op de inkleding na
 Verhuur van de zalen: men is aan het kijken naar een nieuw
systeem/nieuwe software om het zalenverhuur te beheren.

•

Vorming/spelbegeleidingen via deaanstokerij.be
o Sofie Fruyt (drugs- en alcoholpreventiemedewerker) heeft jaarlijks een budget
ter beschikking ter sensibilisatie van jongeren rond drugs/alcohol. Het is elk

jaar zoeken waarvoor dit budget het best aangewend kan worden met het oog
op het maximaal bereiken van de doelgroep.
o Haar voorstel dit jaar: bij jeugdverenigingen/bestuur jeugdhuizen ter plekke
spelbegeleidingen van De Aanstokerij aanbieden (bv. op een zondagnamiddag
voor de Aspi’s als een soort vervanging van de activiteit)
o Is hiervoor interesse? Chiro Erps-Kwerps, Chiro Flurk, de Scouts en eventueel
speelplein Alles Kids zijn hierin geïnteresseerd.
o Mit geeft dit door aan Sofie. Zij zal dan verder contact opnemen.
•

Voorstelling voorlopig reglement software Safe Party Zone
o Om met de software van Safe Party Zone te mogen werken, moet er een
officieel huisreglement voor fuiven/evenementen opgesteld worden. Dit
reglement dient dan als houvast om ‘inbreuken’ vast te stellen.
o Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Momenteel is de politie dit reglement aan het bekijken, maar dat neemt niet
weg dat de jeugdraad ondertussen al een advies over (de inhoud van) dit
reglement kan schrijven.
o Advies:
 Logisch huisreglement
 Vanuit de jeugdraad zijn er hierover geen opmerkingen.
Verder verloop:
Dit reglement wordt geagendeerd op één van de volgende gemeenteraden. Van
zodra hier goedkeuring gegeven wordt, kunnen we beginnen met de
implementatie van de software: uitleg aan de jeugdraad, draaiboek
doornemen…
Timing van implementatie: tegen Toernee General

•

Stand van zaken: wifi in de jeugdhuizen/jeugdverenigingen
o Dienst ICT is bezig met het bevragen van de mogelijkheden en prijzen. Indien
er meer informatie is, wordt er teruggekoppeld.

•

Varia:
-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/03 binnen brengen voor maand
mei)

-

Op de website staan nog de contactgegevens van de vorige groepsleiding: Mit past
deze aan.

-

Ook het goedgekeurde subsidiereglement voor grootschalige jeugdevenementen
wordt op de website gezet

-

Chiro Flurk dient een aanvraag in voor 500 euro projectsubsidies voor Trailberg.
Jens licht het concept kort toe.
Stemming jeugdraad: JA

-

-

Jeugdraadweekend: Tom (Scouts) kan niet mee, maar komt wel naar de
jeugdraadvergadering. Er wordt vergaderd op vrijdagavond om 20u en zaterdag
om 10u
Tom en Dave werken aan een nieuw concept voor Toernee General en zullen dit
op jeugdraadweekend voorstellen
Jeugdraad mei: voor deze jeugdraad plannen we samen te eten. Wouter zal
hiervoor een poll maken.
Terugbetalingen gevolgde vormingen/cursussen: attest van deelname bezorgen aan
Mit. Je krijgt de helft van het inschrijvingsgeld (met een max. van 123 euro)
terugbetaald.

o Komende activiteiten:


Chiro Flurk:
• 17-19 maart: Verhuis- en leeghaaldag van de lokalen
• 24-26 maart: leidingsweekend



’t Excuus:
• Aprèsski (maar wordt misschien verzet)



Den Aap:
• Gratis vat



Speelplein:
• 10-12 maart: SMOSweekend



Den Uyl:
• 17 maart: St Patrick’s Day
• 25 maart: Summertime

•

EK:
o 18 maart: Daspirados

•

Scouts:
o Leidingsweekend

Volgende JR -> jeugdraadweekend: 7-9
april!

