Verslag Jeugdraad 6 juni 2017:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Tom (Chiro Erps-Kwerps), Jens,
Janne (Chiro Everberg), Jana (JH Den Aap), Tom, Jana (Scouts Kortenberg), Shayan
(speelplein Alles Kids), Pieter (onafhankelijk), Dave (JH ’t Excuus), Mit (Jeugdconsulent)
Verontschuldigd: Luc (Werkplaatsen), Thibaud (JH Den Aap), Céline (Chiro EK), Bram (JH
’t Excuus), Gilles (Chiro Everberg), Shabnam en Svenja (JH Den Uyl), Shayan (speelplein
Alles Kids), Harold (schepen jeugd)


Komst van Frie (lid van de Charterstuurgroep) i.v.m. de enquête
o Frie kadert de functie van de Charterstuurgroep en legt het doel van de
bevraging uit:
 Mensen stimuleren om initiatieven op te zetten volgens de 6 principes
van het opgestelde charter in 2012
 Het beleid van het gemeentebestuur toetsen aan de charterprincipes en
hun keuzes daar ook op aanpassen.
 Met het oog op de verkiezingen: nieuw beleid mee vorm proberen
geven
o In september worden alle resultaten naast elkaar gelegd in een verslag. De
verschillende Kortenbergse adviesraden worden gevraagd om adviezen te
schrijven voor het bestuur, met de charterprincipes in het achterhoofd (timing
september – oktober). Nadien worden al deze adviezen opnieuw gebundeld
door de Charterstuurgroep.
o Warme oproep aan de jeugdraad én hun achterban om de enquête in te vullen
voor 30/06/2017: hoe meer jongeren de enquête invullen, hoe beter. Jongeren
zijn namelijk de toekomst van de gemeente.
 Hier en daar werd de link naar de enquête al gedeeld, maar misschien is
een opfrissing geen overbodige luxe.
o Naast de enquête probeert de Charterstuurgroep van Kortenberg een
Fairtradegemeente te maken. Eén van de voorwaarden om dit label te krijgen, is
dat de verenigingen ook Fairtrade gaan gebruiken op bv. evenementen (verkoop
van chips, wijn...(mag naast het bestaande aanbod, dus via een combinatie)):
o Scouts doet al mee
o Indien er nog verenigingen interesse hebben, mogen ze altijd een seintje
geven. De charterstuurgroep komt graag een woordje uitleg geven op jullie
leidingskring/bestuursvergadering.



Komst van Ben De Ridder (dienst Milieu) i.v.m. het nieuw afvalbeleid
o Ben geeft uitleg over de recente veranderingen in het afvalbeleid
o Overlopen powerpoint rond zwerfvuil (zie bijlage aan dit verslag)
o Bijkomende vragen worden ter plekke beantwoord
o Voor bijkomende info: duurzaamheid@kortenberg.be



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



Klusjes update (alles op tijd doormailen)

o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Deur van het ketilokaal is kapot (valt uit de deurlijst). Werd
al meermaals gemeld, maar nog niet opgelost
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Boiler werd nog niet vervangen (werd al een tijdje geleden
aangevraagd…). Tijdens verhuur en de zomer zal er geen
warm water zijn…
 Dolomiet wordt niet geleverd zolang het onkruid niet
verwijderd is. Is dit voor de groendienst???
o JH Den Aap:
 Vervanging slot achterdeur is nog niet in orde (werd besteld,
maar niets meer van gehoord…), voorlopig staat er geen slot
op de achterdeur
 Slotje van de branddeur blijft haperen
o JH Den Uyl:
 /
o JH ’t Excuus:
 De nooddeur valt niet in het slot


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Taartenverkoop
 Brunch keti’s
 Heuvelspelen gewonnen
 Kampinschrijvingen
Chiro Everberg
 Kampnamiddag
 Heuvelsspelen
 Spel De Aanstokerij drugs- & alcoholpreventie: hoe is dit geweest?
o Niet zoveel leden die aanwezig waren om het mee te spelen
o Spel niet zo geschikt voor een Chirocontext, wel zeer bruikbaar in
schoolcontext
Scouts Kortenberg
 Pasta-avond jin
 Ledenuitstap: Uitstap Planckendael
 Bier zkt. Buik (trappistenavond): succes, veel volk
JH Den Aap

 BBQ: leuk, veel volk
Den Uyl
 Cinqo de Mayo: succes
 Gewone werking
’t Excuus

 Gewone werking
Speelplein

 Voorbereidingsvergaderingen speelpleinwerking juli en augustus


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 5 september 2017 om 20u bij – nader te bepalen –
o Die avond eten we samen. Wouter volgt dit op.



Software Safe Party Zone
o Het opgestelde huisreglement + draaiboek werd goedgekeurd op de
gemeenteraad van 29/5. We kunnen dus alles officieel opstarten.
o Hoe organiseren we de verdere implementatie van de software? Wanneer doen
we een test en een uitlegmoment?
 Test- en uitlegmoment bij rommelmarkt + fuifje in Den Uyl op
zaterdag 5/08.
o Wanneer wordt er gestart met de ticketverkoop van Toernee General?
 Ticketverkoop staat gepland in september
 Tegen dan zal het definitieve logo klaar zijn. Dit logo moet dan
opgenomen worden in alle promo (tickets, affiches, Facebook)
 Logo zal in de Facebookgroep geplaatst worden.



Huis van het kind: ondertekening intentie- en engagementsverklaring
o Mit kadert het ontstaan van het huis van het kind en de doelstellingen
o Mit legt uit wat de jeugdraad hierin kan betekenen.
o Wouter leest de engagements- en intentieverklaring luidop voor (zie bijlage
aan dit verslag)
o De jeugdraad en elke jeugdvereniging afzonderlijk willen zich engageren. Wie
tekent voor welke organisatie:
 Jeugdraad: Wouter Op de Beeck
 JH Den Aap: Jens Salu
 JH Den Uyl: Shayan Siawashskah
 JH ’t Excuus: David Van Passel – Neree
 Chiro EK: Tom Van der Haegen





Chiro Everberg: Janne Salu
Scouts Kortenberg: Tom Vanophalvens
Speelplein Alles Kids: Erik Rombaut

Iedereen doet zijn trui/T-shirt van de eigen vereniging aan.
Dinsdag 20/06 om 17u in Berkenhof.


Formuleren van een advies voor het door Natuurpunt inrichten van een
speelzone aan Silsombos en de daarbij horende toegankelijkheidsregeling voor de
speelzone
o Kadering rond het project:
Natuurpunt heeft een speelzone aangelegd aan Silsombos. Voor dit
opengesteld kan worden, moet er een toegankelijkheidsregeling opgesteld
worden met o.a. advies vanuit de jeugdraad.
o De speelzone werd aangelegd aan Silsombos en omvat een grasland afgeboord
met wilgenvlechtwerk (zie foto). De speelzone grenst aan het
bezoekerscentrum van de groene vallei en is goed bereikbaar.
o Kan de jeugdraad achter de locatie en de ingerichte speelzone staan?
 Het project wordt goedgekeurd. Alleen jammer dat er nadien pas een
advies gevraagd wordt. Dit is niet volgens de normale gang van zaken.
 Er wordt een officieel advies opgesteld dat ondertekend zal
worden door Wouter en Erik.



Zomerkampen Chiro’s en Scouts: afspraken rond alcoholgebruik en -beleid
o Naar aanloop van de zomerkampen:
Zijn er afspraken tussen de leiding: hoeveel mag er gedronken worden?
Hoeveel mensen zijn BOB tijdens de avond?
Alcoholgebruik bij leden die 16+ zijn: welke afspraken worden er gemaakt,
welke controle wordt er uitgevoerd en is er hierrond communicatie naar de
ouders?

o Chiro en scouts krijgen vanavond infofoldertjes mee over alcohol en drugs op
kamp.





Chiro EK:
 per tak moet er 1 iemand de hele avond nuchter zijn om de
kindjes van de eigen tak te kunnen helpen indien nodig
 Verder mag er gedronken worden, maar men moet blijven
functioneren en verantwoordelijkheid nemen, ook de dag nadien
 Keti’s mogen niet drinken.
 De Aspi’s mogen drinken, maar de hoeveelheid wordt
gecontroleerd/gelimiteerd door de leiding (bv. Slechts X-aantal
bakken)
 Ouders van Keti’s en Aspi’s zijn op de hoogte van de gemaakte
afspraken.



Scouts Kortenberg:
 Elke avond per tak 2 bobs voor 24u aan één stuk
 Leiding, niet-bobbers, mogen drinken tot 20%, ook hier zijn er
2 bobs per avond
 Givers (17jaar) mogen de laatste avond 2 pintjes drinken
 Jin: idem regel voor leiders – leiding van de jin spreekt dit zelf
af met de jinners



Chiro Everberg:
 Keti’s krijgen de allerlaatste avond elk 2 pintjes
 Aspi’s mogen op de laatste avond iets drinken (andere avonden
niet)
 Leiding mag drinken, maar men moet blijven functioneren en
verantwoordelijk zijn, ook de dag nadien.
 Bobs worden niet expliciet aangeduid. Er is altijd wel iemand
die niet drinkt.

Stand van zaken Toernee General
o Geen dringend af te handelen deadlines
o Security van Het Depot – Security force - zou goedkoper zijn dan DMG.
Wouter zoekt dit uit en vraagt een offerte aan.
o Bancontact is in orde.
o Shayan post de ontwerpaffiches in de Facebookgroep
o Aparte affiche voor de kidsnamiddag maken
o Infobrochure voor Zoeklicht oktober -> artikel indienen tegen 25/8
o Persbericht uitsturen
o We plannen een vergadering om, o.a. de kidsnamiddag, verder uit te werken:
 Dinsdag 8 augustus bij de Chiro EK om 18u



Varia:

-

Restfonds:
o 3 offertes kassa’s voor jeugdhuizen
 Wouter heeft al wat opzoekwerk gedaan. Kleine kassa’s zijn 99
euro, grotere kassa’s 120 euro.
 De kassa’s van 120 euro lijken voldoende.
 Wouter stuurt de drie offertes naar Mit en Mit bestelt na
goedkeuring door het Schepencollege (= standaardprocedure)
o Scouts en Chiro’s willen ook een kassa, maar een eenvoudigere versie.
 Wouter bekijkt de mogelijkheden en bezorgt alle info aan Mit om te
bestellen.

-

Vraag aan de jeugdhuizen:
o Hoe kunnen we winstgevender worden, want nu lijkt het dat we gewoon
moeten overleven. Alles wordt duurder.
o Ligt dit aan de prijzen en infrastructuur of gewoon aan de mentaliteit van
jongeren t.o.v. de jeugdhuizen?
o We moeten als jeugdhuizen een gemeenschappelijk beleid uitwerken en
meer in the picture komen naar de jongeren toe (bv. Gaan helpen op
evenementen en zo mond-aan-mondreclame maken).
o De drie voorzitters plannen een overleg om dit samen te bekijken.

-

Indienen evenementenaanvraag:
o Herinnering om de evenementen die jullie organiseren tijdig aan te vragen
anders krijgt dienst Vrije Tijd problemen met het Schepencollege.
o Grote evenementen zoals fuiven: 3 maand op voorhand
o Kleine evenementen zoals trappistenavond, eetavond…: 1 maand op
voorhand.
o Gelieve deze termijnen te respecteren!
o Indien problemen of vragen -> Jan Ieven via evenementen@kortenberg.be

-

Afvalcontainers voor de jeugdverenigingen:
o Te gebruiken voor max. 5 dagen
o Concrete data doormailen naar Mit. Dan kan de aanvraag behandeld
worden.

-

Scouts mist een bank: zou deze bij Chiro EK kunnen zijn?
o Tom vraagt het na aan de materiaalverantwoordelijke van Chiro EK

-

Tom stelt een doodle op voor een overleg ivm de kidsnamiddag

-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/7 binnen brengen voor maand
september)

o Komende activiteiten:


Chiro Flurk:




’t Excuus:



Den Aap:




Speelplein:
 Speelpleinwerking tijdens de zomervakantie



Den Uyl:




EK:



Scouts:
o

Komende data:
- Dinsdag 20/6 17u: ondertekening Huis
van het Kind
- Zaterdag 5/8: test Safe Party Zone in
Den Uyl
- Dinsdag 8/8: Overleg Toernee General
+ bbq bij Chiro EK

Volgende JR -> dinsdag 5 september om
20u bij – nader te bepalen –

Bijlage: Uitnodiging om partner te worden van Huis van het Kind Kortenberg
Geachte
In het lokaal sociaal beleidsplan 2017-2019 van het Welzijnshuis Kortenberg zijn heel wat ambitieuze
doelstellingen opgenomen. Eén ervan is de oprichting van het Huis van het Kind Kortenberg. De
afgelopen 3 maanden is hier - met ondersteuning van de organisatie CEDES vzw - samen met een
zeer enthousiaste groep werk van gemaakt.
Er werden 3 boeiende en verkennende netwerkvergaderingen georganiseerd met alle potentiele
‘partners” van het Huis van het Kind. In deze vergaderingen werd er stilgestaan bij de dromen die
iedereen van ons heeft bij een Huis van het Kind. Deze dromen werden gestructureerd en gegoten in
een huis met gevulde kamers. De structuur van het Huis van het Kind Kortenberg werd met andere
woorden vorm gegeven.
Een Huis van het Kind heeft uiteraard een missie, intentie- en engagementsverklaring nodig. Deze
zijn in het laatste netwerkmoment alsook in samenspraak met de stuurgroep vastgelegd. In bijlage
kan u deze terugvinden.
Hoe meer partners zich kunnen vinden in deze missie, intentie- en engagementsverklaring van het
Huis van het Kind Kortenberg hoe succesvoller dit verhaal kan worden. Indien u na het lezen van de
bijlage zich kan terugvinden in heel dit verhaal en u dit zin doet krijgen om hier uw steentje toe bij te
dragen, bent u en uw organisatie de geknipte partner voor het Huis van het Kind Kortenberg.
Met deze brief wil het Welzijnshuis en de stuurgroep Huis van het Kind u uitnodigen om partner te
worden van het Huis van het Kind Kortenberg.
Graag nodigen wij u en uw organisatie daarom uit op het opstartevenement van het Huis van het
Kind op dinsdag 20 juni 2017 in de grote zaal van het dienstencentrum Berkenhof te Kortenberg
(Beekstraat 25 te 3070 Kortenberg) om 17u.
Wat mag uw organisatie verwachten op deze feestelijke dag ?
-

-

uw organisatie wordt officieel partner van het Huis van het Kind Kortenberg door het
plaatsen van uw ‘hand’-tekening onder de intentie- en engagementsverklaring van het Huis
van het Kind Kortenberg
uw organisatie ontvangt een label van het Huis van het Kind
…

Wat mag u erna verwachten als partner?
uw organisatie wordt uitgenodigd op het eerstvolgend breed overleg met alle partners van
het Huis van het Kind Kortenberg (in de maand oktober 2017)
- uw organisatie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen die werden
samengesteld in de netwerkmomenten
- …
De kinderen van Kortenberg hebben jullie nodig als partner van het Huis van het Kind Kortenberg en
hopen oprecht dat u mee uw schouders wil zetten onder dit project.
-

Gelieve vóór 9 juni 2017 per mail aan huisvanhetkind@kortenberg.be te melden:

1. Indien Uw organisatie partner wenst te worden van het Huis van het Kind
Kortenberg
2. Indien u aanwezig zal zijn op het opstartevenement op dinsdag 20 juni
2017 om 17u met de naam/namen van jullie vertegenwoordiger(s) en uw
organisatie.
Indien u bijkomende vragen heeft over het Huis van het Kind Kortenberg, kan u steeds terecht bij
Nicky Van Calster van het Welzijnshuis Kortenberg. U kan haar contacteren via mail
huisvanhetkind@kortenberg.be of 02/755 23 26.

Wij hopen u op dinsdag 20 juni 2017 om 17u te mogen verwelkomen!

Met oprechte hoogachting

Namens het Welzijnshuis

Roeland Maes
secretaris
Bijlage: missie, intentie- en engagementsverklaring

Alexandra Thienpont
voorzitter

Samenwerken
om élk kind en élke jongere
maximale groeikansen te bieden!
Huis van het Kind Kortenberg is een samenwerking tussen gemeentelijke beleidsmakers en de
beroepskrachten en vrijwilligers van vele organisaties en diensten, uit de sector van:







kinderopvang,
onderwijs,
gezins- en ouderverenigingen,
vrije tijdsaanbod,
hulp & steun.

Samen met alle (toekomstige) ouders en grootouders uit Kortenberg willen we een kleurrijk bos
vormen waarin élk kind en élke jongere een GOEDE KINDERTIJD kan beleven.
Want élk gezin is belangrijk.
Wat wij bieden:

 voor kinderen, jongeren, ouders, grootouders:
ontmoeting│informatie│gesprek│toffe activiteiten│vorming │steun & hulp│doorverwijzing

 voor organisaties en diensten:
overleg│ vorming│ samenwerking│drempels leren zien & verlagen│elkaar
versterken

Ben je kind, jongere, ouder, grootouder?
HUIS VAN HET KIND is er voor jou.
WELKOM!

Beste kinderen en jongeren, beste ouders en grootouders uit Kortenberg,
Beste organisaties, diensten, beleidsmakers,
Ik, ondergetekende, bevestig met deze hand-tekening
dat mijn organisatie/dienst een actief deel van dat kleurrijk bos wil zijn.
Wij zullen onze deskundigheid inbrengen en open staan voor de inzichten van anderen.
Wij zullen luisteren naar de noden van kinderen, jongeren, ouders en grootouders.
In een breed overleg en in werkgroepen zullen wij mee vorm geven aan acties en
activiteiten.
Zo bouwen wij vol overtuiging mee aan een goede kindertijd voor élk kind en élke jongere.
We geloven dat we die enkel in onderlinge samenwerking op zijn best kunnen realiseren.
HUIS VAN HET KIND KORTENBERG kan op onze inzet rekenen! Wij doen mee!

