Verslag Jeugdraad 7 november 2017:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Tom, Pieter, Ewout, Jonas (Chiro
Erps-Kwerps), Jens, Janne, Gilles (Chiro Everberg), Jana, Thibaud (JH Den Aap), Thijs
(Scouts Kortenberg), Shayan (JH Den Uyl), Kasper (speelplein Alles Kids), Neree (JH ’t
Excuus), Tom (onafhankelijk/scouts), Mit (Jeugdconsulent), Luc (Werkplaatsen)
Verontschuldigd: Harold (schepen jeugd)


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



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
Dringende zaken mogen altijd gemaild worden naar
gebouwenbeheer@kortenberg.be
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Het glas van de nooddeur (trappenkant) is kapot. De deur is
hard opengewaaid waardoor het glas gebroken is.
Momenteel staat er aluminium voor.
 Het raam/scharnier/glas van het Ketilokaal is kapot (lokaal
aan het terras, gelijkvloers)
 Het raam/scharnier/glas van het Titolokaal is kapot (eerste
verdiep)
 Diepe putten in de grindweg: kunnen deze opnieuw
aangevuld worden?
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 1 van de ‘pissijns’ is verstopt. Linkse vrouwentoilet loopt
ook niet 100% door
 Spot buitenterrein is kapot. Spots worden sowieso nog
vervangen door LEDspots
 Keukendeur kan niet meer deftig gesloten worden (moet
geforceerd worden om op slot te krijgen)
 Bovenste raamscharnier in het giverlokaal (naast de keuken)
is kapot.
o JH Den Aap:
 Brandalarm is kapot en gaat soms vanzelf af. ‘Resetkastje’ is
ook kapot?
 Rechtse pissijn is verstopt, kraan blijft doorlopen

o JH Den Uyl:
 Is het mogelijk om een nieuwe poort te krijgen met een
sleutel ipv een fietsslot? Of eventueel een stevigere ketting
met hangslot?
 Jeugdhuis heeft zelf geen geld om dit aan te kopen.
 Kan de plank naar de kelder toe vervangen worden door een
soort van deur om makkelijker naar de kelder te gaan?
o JH ’t Excuus:
 Spotje boven de wasbak aan de toiletten werkt niet.


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Leidingsinleefweek: heel plezant
Chiro Everberg
 Beerpong: niet zo heel veel volk
Scouts Kortenberg
 Afscheid oudleiding
 Inleefweek Jin
JH Den Aap
 Niets speciaal
Den Uyl
 Verjaardagsfeestjes
’t Excuus

 Afscheidsfeestje Dave
Speelplein
 Speelplein herfstvakantie
 Escape room als moni-activiteit: leuk!


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 5 december 2017 om 20u in Everberg (zaaltje bij Rudy -> Jens vraagt
dit aan)



Evaluatie Toernee General
o Promotour
 Tof, feestbus goed en voor herhaling vatbaar, positieve reacties op
feestbus, niet zo veilig voor de DJ
 Kapotte Pioneer: 223 euro
 Volgend jaar materiaal huren bij de Provincie: is goedkoper en
verzekerd!
 Concept met de stickers herbekijken: sommige jeugdhuizen zullen ons
weigeren als we met stickers komen. Volgend jaar: geen stickers meer
 De Kaaf vraagt een schadevergoeding voor hun gebroken glazen
o TG-café
 Opbouw is goed verlopen. We zijn op tijd kunnen beginnen.
 Mag meer reclame voor gemaakt worden
 Concept moet nog wat bijgestuurd worden
 Reacties dat er ineens wel betaald moest worden voor inkom.
Misschien duidelijker communiceren volgend jaar
 Communiceren dat de opdrachten vrijblijvend gedaan kunnen worden
en dat ze op die manier ook een ticket voor de fuif krijgen. Niet
verplichten om drie opdrachten uit te voeren.
 Opdrachten meer afstemmen op leeftijd: karaoke, rodeo
 Opdrachten moeten ook langer duren, nu was het te snel gedaan
 Karaoke: op Facebook oproep doen om zelf liedjes aan te vragen die ze
dan zelf kunnen zingen
 Afbraak verliep ook vlot
 Openstellen naar de 14-jarigen van de jeugdverenigingen, dat zij
evengoed welkom zijn met hun ouders -> goed onderscheid make
tussen -16 en +16-jarigen qua bandjes voor alcoholverkoop
o Kidsnamiddag
 Doorschuifsysteem toch beter?
 Leuk concept, maar toch een doorschuifsysteem tussen de
jeugdverenigingen voorzien
 3 activiteiten per vereniging is te weinig! Er moeten sowieso meer
activiteiten voorzien worden
 Betere communicatie of ouders nu mee moeten komen of niet en wat
het precieze concept nu net is
 Snel gedaan -> meer activiteiten, grotere vazen, minder water indoen
 Er werd vals gespeeld door leiding: jammer
 Leuk dat het openstond voor kinderen die niet tot een jeugdvereniging
behoren
 Toog: goed te doen gehad, maar misschien ook chocomelk en glühwein
voorzien als het koud weer is
 Iets voorzien voor kinderen waarvan de ouders niet aanwezig zijn en
die ook geen geld hebben om een drankje of een chips te kopen.
Misschien moeten we dus toch zelf nog een vieruurtje voorzien?
 Afbraak: is vrij goed verlopen, alleen de keuken is vuil achtergebleven
(friteuses…). Lijkt een miscommunicatie te zijn. Meer aandacht voor
hebben volgend jaar

o Fuif













Opbouw: scouts heeft goed geholpen en maakten de afwezigheid van
Erps goed
Dave was het voornaamste aanspreekpunt
Opbouw over het algemeen vlot verlopen
Toog:
 Foute communicatie gebeurd over de invulling van het eerste
uur shift
 In de eerste shift stonden er heel wat mensen aan de tap die niet
konden tappen -> dat vertraagt alles
 Er werd veel bier gratis weggegeven, wat niet de bedoeling was
(max. 3 bonnetjes per persoon)
 Kleur van de zuipkaarten is niet te doen -> gewoon in het wit
voorzien, of afscheuren of beter inkleuren…
 Regels van wat kan/mag aan de toog uitschrijven en omhoog
hangen
 Deftige briefing voor de start voorzien
 Sommige frigo’s stonden misschien te hard: frisdranken
bevroren
 Aantallen van de shiften aanpassen: eerste shift misschien
minder volk nodig dan later op de avond?
 Doorgang aan de EHBO verbeteren: mensen komen langs daar
naar binnen
Vestiaire:
 OK
Inkom:
 Gebruik Safe Party Zone: wat is het nut als dit niet op alle
fuiven opgelegd wordt?
 Worden ook afgezet als het druk is (vanaf dan steekproef van 1
op de 5 mensen)
 Systeem werkt te traag wanneer mensen en masse
binnenkomen
 Systeem en bevindingen bespreken op de debriefing, ook het
systeem van verplichte VVK
 Aan de inkom strenger controleren op flessen. Ze steken ze ook
onder de hekken door.
Security:
 Zetten mensen buiten die achteraf door de organisatie terug
binnen gelaten worden onder het mom ‘maar we kennen die’
 Op het einde was één van het team de organisatie aan het
verbieden om gratis water uit te delen aan de fuifgangers:
volgend jaar gratis bekers klaarzetten aan uitgang
EHBO:
 Grote hulp dat ze aanwezig zijn
Afbraak:
 Fijn dat de nieuwe jeugdraadladen zijn blijven helpen
 Ging snel vooruit
 Bedankt aan zij die zondag nog afgekomen zijn



Geen koffiekoeken 

o Algemeen
 Meer reclame maken: bv. Via website gemeente? Voor elk concept
apart een eigen Facebookevenement aanmaken?
 Provinciemateriaal: 1 haak en 1 maglite verdwenen. Bij de politie
weten ze van geen maglite. Vergeten om briefjes bij de buren in te
steken -> volgend jaar zeker aan denken
 Gek dat de fuif pas om 21.30u begon
o Bedanking Toernee General:
 2 december in Den Aap
 Jeanine vragen -> Tom
 Alle facturen binnen doen -> 500 euro subsidies gemeente voor
uitvoeren vrijwilligersbedanking!
o Facturen bussen, security en brouwer zo snel mogelijk aan Erik bezorgen
voor subsidies gemeente voor organisatie dag van de jeugd!


Start nieuw werkjaar
o Kandidaten nieuwe voorzitter?
 Nee, Wouter doet nog een jaar door
o Kandidaten nieuwe penningmeester?
 Erik legt de taken van de penningmeester uit
 Kasper loopt dit jaar mee met Erik



Advies over resultaten enquête Kortenberg
o Bijkomende jeugdraad op 23/11 om als jeugdraad samen aan de adviezen te
beginnen.
o We kunnen die avond in een apart lokaal samenzitten om de eerste adviezen te
formuleren (deadline alle adviezen : januari). De leden van de chartergroep
kunnen ons die avond dan bijstaan en uitleg geven.
o Programma:
 19:30 u.: Voorstelling van de resultaten door Bart Warlop.
 20:45 u.: opsplitsen per adviesraad in aparte lokalen om opstart advies
te formuleren.
 22.30 u.: Afsluiten van de avond.
o Locatie: Raadszaal, 3e verdiep administratief centrum, Dr. V. Dewalsplein
30, 3070 Kortenberg
o Belangrijk om hierop aanwezig te zijn: wie komt sowieso?
o Tom VDH, ?



Jeugdmonitor
o In vorig verslag stond ‘nee’: wat, waarom, hoe…?
o Even verduidelijken: Wouter legt de bedoeling van jeugdmonitor uit
o We staan hier als jeugdraad achter
o Terugkoppelen naar gemeente: Wouter laat dit weten aan Silke Cuypers



Schrijven memorandum
o Debattlespel vanuit Vlaamse Jeugdraad: zou in november op de jeugddienst
moeten toekomen. Mit houdt de jeugdraad op de hoogte.
o Hoe gaan we dan met dit spel aan de slag? Zelf spelen op een zondagnamiddag
op Chiro en scouts en dan deze input gebruiken voor het schrijven van ons
memorandum.
o Wouter bestelt. Factuur mag voor terugbetaling aan Mit bezorgd worden.



Varia:
-

Aangepaste waarborg decibelmeter
o De waarborg van de decibelmeter in de gemeentelijke uitleendienst is
aangepast van 500 euro naar 50 euro.

-

Restfonds:
o Dringend aankopen van de kassa’s doen! Factuur bij Mit voor uitbetaling!
Richtbedrag: 500 euro
o Overschot van het bedrag: Wouter lanceert een poll op Facebook voor
ideeën

-

Indienen subsidies Toernee General: Erik

-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/11 binnen brengen voor maand
januari)
o Tom: Kerstboomverbranding + resultaat Kidsnamiddag

-

Binnen twee weken: Jeneverberg in Den Uyl

-

All-in avond in Den Aap: 25/11

-

Meer uitwisseling voorzien tussen leiding/kern van jeugdverenigingen en
jeugdhuizen onderling zodat iedereen elkaar beter kan leren kennen: bv. Een
massacantus -> tegen volgende jeugdraad stelt Thibaud een concreet voorstel voor,
maar ondertussen vraagt iedereen eens bij de eigen achterban wat men leuk zou
vinden om georganiseerd te zien

-

18/11 quiz Everberg

-

24/11: Margimix ’t Excuus

-

Neree brengt volgende keer Laura mee als versterking voor ’t Excuus

-

Datum jeugdraadweekend: begin april

-

11/11: kaas- en wijnavond scouts

-

Tenten jeugdraad: 1 tent is al bijna helemaal kapot ondanks deze nog niet zo oud
zijn -> meer respect tonen voor deze tenten en alle onderdelen deftig wegbergen.
+ juiste zeilen bij juiste tenten wegsteken

+ voorstel om de tenten niet meer weg te bergen in de kelder van Den Uyl, maar
gewoon onder het afdak op de koer
o Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> dinsdag 5 december om 20u in
Everberg (zaaltje bij Rudy)

