Verslag jeugdraad 3 oktober 2017:
Aanwezig: shayan, tom, thijs, dave, neree, gill, jens, janne, jana, thibaud, erik
Verontschuldigd: Luc (Werkplaatsen), Bram (JH ’t Excuus), Mit (Jeugdconsulent), Shabnam (speelplein
Alles Kids), …
• Goedkeuring verslag jeugdraad september 2017
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
• Klusjesupdate
o Scouts Kortenberg:
– Raam na de inbraak is nog niet vervangen
- Kuisen
- Spot is stuk
- Het toilet in het leidingslokaal blijft doorlopen
o Chiro Everberg:
– Volleybalnet kan niet meer opgehangen worden
o Chiro Erps-Kwerps:
– Klusjes worden nog doorgestuurd
o JH Den Aap:
– Internet werkt niet
o JH ‘t Excuus:
– Pc internet
o JH Den Uyl:
– De klusjes werden al doorgegeven, dus de TD is reeds op de hoogte.

• Toer der verenigingen
JH Den Aap
– Reünie
Chiro Everberg
– Startdag
Scouts Kortenberg
– Overgang en planningsweekend
JH t’ Excuus
–/
JH Den uyl
– Verjaardagsfeestjes gehad
Speelplein
– Voorbereidingsvergadering herfstvakantie
Chiro Erps-Kwerps
– Startdag
• Update kalender
– nieuwe data invullen op google drive!
– Datum volgende jeugdraad: 7/11 in ‘t Excuus
• debat met een vat
-

Wie willen we bereiken? Middelbare school
Hoe? Via facebook, sportclubs mailen of langsgaan, flyers
Werkgroep: woody, jens, tommie?, pieter?

• SPZ
-

Blijft hetzelfde -> kost teveel geld

• Jeugdmonitor

-

Nee



Tournéé Générale
o

promotoer: Tom zijn idee, eigen drank voorzien per vereniging, geen sterke drank
: 2 verantwoordelijke per vereniging

o
o
o
o
o

vrijdagavond: nagelkle klop, rodeo is te duur, winkelkarace, bar met hapjes
kidsnamiddag: af winnaar van gemeente wint een speelpicknik
Affiche: MOET WORDEN DOORGESTUURD voor promotoer, ze zijn blijkbaar af
zuipkaarten zijn er nog
jeugdraadmateriaal ligt in uyl, wel enkel de blauwe t-shirts, shayan zoekt morgen de
rest
o veiligheidsoverleg 18/10 om 19u in gemeentehuis
o promo: moet in gang komen op facebook, vvk mee op promotoer
o shiften:
21u-00u
Voortoog: Thijs, Shayan, Neree, Dave
Kassa: Thibaud, Mit
Inkom: Janne en Jana
00u-02u
Voortoog: Janne, jana, thibaud, Shayan, Tom, Erik
Kassa: Thijs, Isaac
Inkom: Shabnam, svenja
02u-04u
Voortoog: Dave, Neree, Shayan, Tommie, Jens
Kassa: shabnam, svenja
Bussen
1)
2)
3)
4)
5)
-

00u: Gill
01u: Tommie
02u:Gill
03u: Tommie
04u: Gill

Erik doet inkopen voor dj
Vestiaire: foto nemen van bonnetje
Foto’s, bjarne en kato
Bandjes en oordopjes: woody heeft da hopelijk geregeld?
Bedanking: Aap op 2 december

• Varia:
shayan: halloween, jeneverberg, sinterchouffe, verjaardag
Tom: meer organiseren voor jeugd met de jeugdraad. Wie wil?
Thijs: goed doel steunen met fietsroute, met andere verenigingen?
Janne: bestelwagen dockx is gefixt, inschrijven voor de quiz
Thibaud: 25/11 all-in avond



Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/10 binnen brengen voor maand
december)

Komende activiteiten
o Den Uyl: Slagerfest 21/10
o Speelplein: speelplein tijdens herfstvakantie
o Scouts: afscheid oud leiding
o JH ’t Excuus: 20/10 afscheidsfeest
o Chiro Flurk: Planningsweekend + vriendjesdag
o JH Den Aap: /

Volgende JR -> dinsdag 7 november om 20u
bij ‘t Excuus

