Verslag jeugdraad 11 september 2017:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Tom (Chiro Erps-Kwerps), Jens, Janne (Chiro
Everberg), Jana (JH Den Aap), Tom, Thijs (Scouts Kortenberg), Pieter(onafhankelijk), Dave (JH
’tExcuus), Harold (schepen Jeugd)
Verontschuldigd: Luc (Werkplaatsen), Bram (JH ’t Excuus), Mit(Jeugdconsulent), Shayan (speelplein
Alles Kids),Shabnam (JH Den Uyl), Gilles (Chiro Everberg), Thibaud (JH Den Aap), Jana (Scouts
Kortenberg)
• Goedkeuring verslag jeugdraadweekend van Juni 2017
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
• Klusjesupdate
o Scouts Kortenberg:
– Wanneer komt firma ons lokaal kuisen na brandblus-schade?
o Chiro Everberg:
– Wanneer bouwen ze verder? Harold laat weten dat er een
oneningheid tussen verschillende firma’s en dat die momenteel aan het
vergaderen zijn. Normaal tegen eind dit jaar wel nog steeds af.
o Chiro Erps-Kwerps:
–/
o JH Den Aap:
–/
o JH ‘t Excuus:
–/
o JH Den Uyl:
–/
• Toer der verenigingen
JH Den Aap
– reunie oud-leden
Chiro Everberg
– Leidingsverdeling (vlot verlopen)
– Nieuwe groepsleiding: Jens en Ronaldo

– 2 kampen alles top
Scouts Kortenberg
– Op kamp geweest (Kamp in Blankenberge werd vroeger stop gezet
wegens groot aantal zieken. Als compensatie op weekend geweest
takken en dat is goed verlopen)
–

met die

Thijs is nieuwe groepsleiding

JH t’ Excuus
– 3 verjaardagen gevierd
– nieuw bestuur en nieuwe voorzitster
JH Den uyl
– Verjaardagsfeestje gehad
– BBQ’s
– owl city (tegenvallend weer)
Speelplein
– 2 maanden speelpleinen gegeven. De Scouts wil in de toekomst
minder flesjes op het dak maar had over het algemeen minder
complimenten van de burgemeester en Harold met koekjes
Chiro Erps-Kwerps
– kamp: is goed geweest.
– leidingsverdeling
– nieuwe groepsleiding: Celine, Ewout en Willem
• Update kalender
– nieuwe data invullen op google drive!
– Datum volgende jeugdraad: 3-10 in Den Aap
JH Den Aap
–/
Chiro Everberg
– 17/09 startdag

klachten,

Scouts Kortenberg
– 17/09 Startdag + melkfuif + scoutscafé
– 29/09 -01/10 planningsweekend
JH t’ Excuus
– verjaardagsfeestje
– 20/10 afscheid Dave
JH Den uyl
– plannen voor een schlagerfest
Speelplein
–/
Chiro Erps-Kwerps
– 17/09 startdag
– 29/09 -01/10 planningsweekend

• debat met een vat
-

volgende jeugdraad: debattle-planning, lanceren op 17-11-17 tool om info te verzamelen
voor memorandum tegen januari
debat met een vat derde weekend september 2018

• SPZ
-

wordt opgenomen door Harold met Mit, wordt nog nen turbo opgesteld
software gaat traag -> mogelijk problemen om veel volk op korte tijd te verwerken

• Tournéé Générale
-

-

Chiro Erps-Kwerps + Speelplein & JH Den Uyl: Shift 1
Chiro Everberg + JH Den Aap: Shift 2
Scouts Kortenberg + JH t’Excuus: Shift 3
6 personen tap, 6 security, 2 vestiaire en 6 aan de inkom
TODO: karaoke vrijdagavond
Gil Rodeo zoeken

• Varia:
-

Jaks tegen 20-09

-

Tom: Nieuw gemeentehuis, super efficient, veel gerichter

