Verslag Jeugdraad 5 december 2017:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Jonas, Ewout en Pieter (Chiro Erps-Kwerps), Kobe, Janne,
Gilles (Chiro Everberg), Thibaud (JH Den Aap), Tom, Thijs (Scouts Kortenberg), Shayan
(speelplein Alles Kids), Harold (schepen Jeugd) Mit (Jeugdconsulent), Luc (werkplaatsen)
Verontschuldigd: Tom (Chiro EK, maar sloot later alsnog aan), Neree (JH ’t Excuus), Erik
(penningmeester), Kasper (JH Den Uyl), Jens (Chiro Everberg)


Woordje uitleg van/over Mooimakers.be rond zwerfvuil
Operatie Proper Kortenberg: Gemeente Kortenberg wordt momenteel gecoacht rond
het bestrijden van zwerfvuil en sluikstort. Ook het verenigingsleven kan hierin zijn
steentje bijdragen via opruimacties van zwerfvuil.
Via de campagne “Operatie proper” kunnen verenigingen ook een beloning krijgen
voor georganiseerde opruimacties. Via een vragenlijst die je moet invullen, krijg je
een score. Nadien kan je beginnen met opruimen. Hier hangt ook een beloning aan
vast. Elke vereniging die intekent op dit project krijgt minimaal 112 euro, maximaal
1125 euro (2,25 euro per lid).
Een warme oproep om aan dit project deel te nemen en opruimacties te organiseren.
Morgen intekenen = tegen het einde van het schooljaar een klein spaarpotje
verzameld.
Inschrijven kan via http://mooimakers.be/operatie-proper
Eenvoudige vragenlijst invullen, jezelf registreren en acties opsommen.
Gratis aan te vragen: papiermandjes, container voor PMD.
Container voor restafval kan ook, maar dan via de milieudienst van de gemeente.
Voor zwerfvuilacties: gratis aan te vragen: knijpers, handsschoenen, vuilzakken…
Er kunnen ook spelen uitgeleend worden om te doen met eigen leden.
Op ecowerf.be vind je een hele lijst wat er gratis aan te vragen of uitleenbaar is via
Ecowerf.
Meer info via: afvalpreventie.ecowerf.be



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



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Er is nog een hele grote put aan de straatkant die niet
opnieuw bijgevuld werd met grind. De andere kleine putten
zijn wel al gedicht.
 De TD is bezig met het vervangen van de ramen. Dit zal nog
even duren, maar komt in orde.
 De dakgoot rechts voor het lokaal is helemaal verstopt
(bladeren, vuil…). Deze worden normaal gezien binnenkort

wel geleegd door de TD.
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 De twee buitenlampen met sensor zijn kapot.
 Willen graag een bladkorf aanvragen voor de bladeren die
op het terrein liggen. Deze mag aan de fietsenstalling
geplaatst worden.
 De afvoerputten aan het terras. De TD is op de hoogte. De
putjes zijn ook net uitgekuist geweest, maar blijft een
aandachtspunt.
o JH Den Aap:
 De vensterbank aan de toog werd kapot getrokken.
 Het brandalarm beneden in de zaal hangt momenteel met
plakband aan elkaar
 Eén van de twee klapdeuren aan de pissijns is afgebroken
 Mogelijks is er ook een pissijn verstopt
 De sleutel van de buitenassenbak is verloren. Kan er een
nieuwe komen.
 We hebben momenteel een grote grijze vuilbak, maar soms
teveel vuilzakken, dus we kunnen niet volgen met het
wegbergen van ons vuilnis. Waar kunnen we een grote
grijze container aanvragen?
Via de milieudienst: milieu@kortenberg.be
Let wel: dit is niet gratis: 270 euro voor aankoop, nadien per
kilo.
o JH Den Uyl:
 Vochtproblemen in de kelder (lossende bakstenen!)
 Er is een warmteprobleem (het is ijskoud binnen): eerst
nakijken of de centrale verwarming niet iets hoger kan
 Er is een elektriciteitsdraad los in de keuken, naast de
elektriciteitsbak
 Onder de toog zijn er drie stopcontacten die niet werken.
Kunnen deze gemaakt worden? Het is onduidelijk of deze
ooit gewerkt hebben.
 Er is een continue bieptoon die om de minuut gaat.
Onduidelijk wat dit is of van waar dit komt. Zou ergens van
aan het toilet komen.
 Er is een klein raampje aan de voordeur kapot.
 Een nieuw slot voor aan de poort is onderweg.
o JH ’t Excuus:
 /
Alle dringende klusjes mogen rechtstreeks gemaild worden naar
gebouwenbeheer@kortenberg.be



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Sint is geweest
Chiro Everberg
 Quiz: goed en veel volk
 Sint is geweest
Scouts Kortenberg
 Kaas- en wijnavond: heel goeie editie achter de rug
 Sint is geweest
JH Den Aap
 Verjaardagsfeestje
 All-inavond
 Bedanking TG
Den Uyl
 Jeneverberg: succes
’t Excuus

 /
Speelplein
 /


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 2 januari 2018 om 20u in ‘t Excuus



Kerstmarkt 8/12: stand van de jeugdraad
Wat is nu het concrete plan? Chiro Erps en Speelplein staan sowieso al op de
kerstmarkt (verkoop van dranken en gebak).
Wat doen we met de stand van de jeugdraad? -> Nagelke klop voor 0,50 euro.
Den Uyl heeft 2 houtsblokken. Shayan brengt de blokken naar Berkenhof. Ewout
zorgt voor de nagels.
Hout en vuurkorf: Eventueel Wouter/Tom paletten halen bij Willems Tecno
De banner van de jeugdraad wordt door Mit geregeld.

Wouter doet nog een oproep in de Facebookgroep voor extra hulp op de dag zelf.
Voor sfeerlichtjes en verlengdraden moet je zelf zorgen!!


Jeugdmonitor en memorandum schrijven
In oktober werd dit door de jeugdraad afgeschoten. In november werd er dan toch nog
beslist dit te doen om inspraak vanuit de kinderen te hebben. Na de enquêteavond
hebben we beslist dat de scholen bevragen te veel werk zou zijn voor mankracht dat
we als jeugdraad niet hebben. Daarom hebben we de vragenlijst afgenomen bij leden
van Chiro EK, Chiro Flurk en Scouts Kortenberg.
Het grote nadeel hiervan is dat het beeld niet representatief is gezien er heel wat
kinderen die niet in een jeugdvereniging zitten niet bevraagd werden en dus geen input
hebben gehad. We missen een groot deel van de kinderen in Kortenberg en hebben een
eenzijdig profiel bevraagd van ‘jeugdbewegingskinderen’.
We beseffen dat we een groot deel van de kinderen missen en dat we hier zeker
rekening mee moeten houden bij het trekken van onze conclusies en het schrijven van
onze adviezen! De input van de ingevulde vragenlijsten mogen niet veralgemeend
worden voor alle kinderen uit Kortenberg, want daarvoor is ons spectrum te beperkt
geweest!
Hoe kunnen we de jeugdmonitor toch breder bekend maken en zo een breder
kinderpubliek bereiken?
- Online bekend maken met een oproep om dit in te
vullen/te laten invullen.
- We stellen een brief op met uitleg en deze brief
bezorgen we dan aan sportverenigingen en scholen.
- We doen via de brief een oproep om de jeugdmonitor te
laten invullen in hun klassen, verenigingen of gewoon
thuis.
- De scholen kunnen via de gemeente gecontacteerd
worden.

-

Timing:
Brief klaar: maandag 11 december
Brief verspreiden: dinsdag 12 december
Tijd geven om in te vullen tot 15 januari
Verwerking resultaten: 16 – 31 januari
Eerste voorstel memorandum: bespreking op jeugdraad
februari
Tom Vanophalvens: Brief schrijven.
Mit bezorgt de e-mailadressen van de
jeugdsportverenigingen aan de jeugdraad.



Subsidies kerstbar JH Den Aap
Thibaud licht zijn subsidieaanvraag + begroting toe met de vraag voor een subsidie
van 300 euro vanuit de jeugdraad.
De jeugdraad beslist het evenement van Den Aap te ondersteunen met een
subsidiebedrag van 500 euro. Dit werd met een meerderheid van stemmen beslist.



Advies over resultaten enquête Kortenberg
Deadline advies : 19/1!
Het advies wordt volledig overlopen. Enkel bij het puntje ‘Kindergemeenteraad’ wordt
nog een kleine toevoeging gedaan (zie advies zelf).
De jeugdraad is akkoord met het geschreven advies.



Varia:
-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/12 binnen brengen voor maand
februari)

-

Pieter vraagt of de planningsvergadering van de sporthallen ondertussen van mei
naar januari verplaatst werd. Momenteel weten we hier geen antwoord op.
Mit deed navraag bij Wim: de planningsvergadering is inderdaad van datum
veranderd en zal eind januari plaatsvinden. Binnen dit en drie weken zal er een
uitnodiging voor deze vergadering rond gestuurd worden.

-

Jeugdraadtenten: volgend weekend zijn er verschillende verenigingen die deze
willen gebruiken. Dit is allemaal ok, maar de week nadien moeten alle tenten wel
zonder fout verzameld worden in Den Uyl voor De Warmste Week van Flop.

-

Restfonds: De aankoop van de kassa’s is in orde. Het beschikbare budget is
momenteel: 1243 euro. Wat willen we hier nog mee aankopen?
o Sint- en Pietpakjes: enkele verenigingen hebben dit zelf. Hier is niet zo’n
vraag naar.
o Vuilbakhangers met deksels en waarin de vuilniszakken deftig ondersteund
worden. Tom vraagt aan Jan Pieter wat het huidige systeem van de Scouts
is.
-> Tom en Thijs zetten een voorstel in de Facebookgroep.
Deadline: 17 december de offerte of de firma bij Mit zodat het
collegebesluit opgemaakt kan worden voor het laatste College van 2017
(22/12)! Deze deadline is zeer belangrijk als de aankoop dit jaar nog dient
te gebeuren, want nadien verdwijnt het budget in de grote pot.

-

Erik vraagt aan Chiro EK om het geld van hun VVK van TG zo snel mogelijk te
storten.
Thibaud wil graag 14 april vastleggen als jeugdverenigingoverstijgende activiteit
(bv. cantus voor alle jeugdverenigingen)

-

-

-

I.v.m. de picknick die door Erps-Kwerps gewonnen werd op de kidsnamiddag: is
het een plan om dit te organiseren samen met de Buitenspeeldag (woensdag 18
april van 13 tot 17 u.)? Ja, Tom schrijft hierover een tekstje voor in de Jaks.
Er zijn twee spaghettislagen op dezelfde dag (Scouts en Chiro EK): Er wordt een
andere doelgroep aangesproken. Het probleem zal dus niet zo groot zijn.
Harold doet een warme oproep naar de aanwezigen om effectief actie te
ondernemen i.v.m. Mooimakers
Harold vindt het jammer wat er in Den Aap gebeurd is: vandalenstreken vanuit
andere jeugdverenigingen is not done. Dit is niet collegiaal naar Den Aap toe.
Wat de schade in het jeugdhuis betreft, bestaat de kans dat dit verhaald zal worden
op het restfonds. Wordt nog vervolgd.
Harold wil iedereen bedanken voor de tijd die er gestoken werd/wordt/zal worden
in jeugdmonitor.
Harold wil ook iedereen bedanken voor de tijd die in het schrijven van het advies
gestoken werd.
Harold wenst iedereen veel succes met de examens.
Gezocht: helpers voor opbouw en afbraak DAG 1 op 1/01
Indien je interesse hebt om samen met je vereniging mee te werken aan deze dag kan je
je gegevens doormailen naar cultuur@kortenberg.be of bellen naar 02 755 22 83. Voor
elke 5 personen krijg je 100 euro ten voordele van je vereniging!

o Komende activiteiten:


Chiro Flurk:




’t Excuus:




Den Aap:
 15/12: Kerstbar



Speelplein:




Den Uyl:
 8 + 9/12: Sinterchouffe



EK:
o



Scouts:
o

Volgende JR -> dinsdag 2 januari om 20u in ‘t
Excuus

