Verslag jeugdraad 2 Januari 2018:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Jonas, Ewout en Pieter, Tom (Chiro Erps-Kwerps), Jens, Kobe,
Janne, Gilles (Chiro Everberg), Thibaud (JH Den Aap), Tom, Thijs (Scouts Kortenberg), Shayan
(speelplein Alles Kids), Neree (JH ’t Excuus), Erik (penningmeester)
Verontschuldigd: Harold (schepen Jeugd) Mit (Jeugdconsulent), Luc (werkplaatsen)



Goedkeuring verslag jeugdraad van december 2017
o Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Iedereen stuurt zijn klussen door via gebouwenbeheer@kortenberg.be



Toer der verenigingen
o Chiro Erps-Kwerps
 Nieuwjaarsfeestje
 L-bib, studeren in de lokalen
o Chiro Everberg
 Kerstfeestje
 Nieuwjaar
o Scouts Kortenberg
 Nieuwjaarsfeestje
o JH Den Aap
 Kerstbar
 Nieuwjaar
o JH Den Uyl
 Sinterchouffe
 Kerstfeestje
o JH ’t Excuus
 Verjaardagsfeestje
o Speelplein Alles Kids
 /



Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
 13 februari 2018 om 20u in Erps-Kwerps



Update Jeugdmonitor
o Mail werd niet tijdig verstuurd daarom is de nieuwe planning om input binnen
te hebben tegen februari en te verwerken op een werkvergadering om dan af te
kloppen op de jeugdraad van maart.



Update restfonds
o Vragen aan Mit?



Evaluatie kerstmarkt
o Stand kerstmarkt was goed, Jammer dat er niet meer volk kon helpen. Volgend
jaar kijken of een stand van de jeugdraad nodig is als alle verenigingen daar
apart willen staan



Varia
o Jaks: zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/01 binnen brengen voor
maand maart)
o Erik: Tent van de jeugdraad kapot gegaan door de wind, blokken kopen om
poten vast te zetten? Prijs opzoeken of eventueel aan de gemeente vragen.
o Neree: ontvangt geen mails van huis van het kind, deze mails in het vervolg
doorsturen naar excuus@gmail.com in plaats van naar Dave.
o Komende activiteiten
 Chiro Erps-Kwerps
 Api’s geven leiding


Chiro Everberg
 Spaghetti en lasagne avond



Scouts Kortenberg
 Kerstboomverbranding



JH Den Aap
 /



JH Den Uyl
 Black&White



JH ’t Excuus
 /



Speelplein Alles Kids
 /

