Verslag Jeugdraad 20 februari 2018:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Tom, Ewout en Jonas (Chiro ErpsKwerps), Jens, Janne, Gilles (Chiro Everberg), Tom (Scouts Kortenberg), Shayan (JH Den
Uyl), Kasper (speelplein Alles Kids), Neree (JH ’t Excuus), Mit (jeugdconsulent), Luc
(Werkplaatsen)
Verontschuldigd: Thibaud en Jana (JH Den Aap), Pieter (Chiro Erps-Kwerps), Thijs (Scouts
Kortenberg), Harold (schepen jeugd)


Goedkeuring verslag jeugdraad van januari 2018
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:
 Raam in het keti- en Titolokaal is nog steeds kapot. TD is
vandaag langs geweest. Er moet nog een stuk besteld
worden. Komt in orde.
 De putten op de oprit bijvullen met grind
 Kan er een afvoerputje gemaakt worden op het gelijkvloers
(in de keuken): Luc bekijkt dit
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Drie buitenspots en TLbuiten zijn kapot
 Kan er een oplossing komen voor het waterprobleem in de
oudste lokalen (tegen de container)? Komt ineens water naar
boven: waterdoorsijpeling vanuit de grond
 Afvoerputje in het kleine materiaalkot: kan er uitgezocht
worden naar waar deze afvoer loopt? We willen hier graag
een wasmachine op aansluiten.
o JH Den Aap:
 Rode drukknop van het brandalarm is kapot
 Brandalarm geeft ook storing, maar we krijgen dit niet
gereset
 Klapdeur van het toilet is stuk
 Slot van de branddeur (aan de parking) is stroef aan het
worden: oliën?

o JH Den Uyl:
 Is er een mogelijkheid om een nieuwe brievenbus te krijgen,
want het luikje is stuk, dus al onze post is nat of vliegt weg?
 Is er een mogelijkheid om een heteluchtblazer te krijgen?
Wordt nog bekeken, maar wordt door Luc eerder afgeraden
(even grote kosten)
 Kan het beamerscherm verplaatst worden naar het eerste
verdiep? Shayan stuurt een foto door met de juiste
aanduiding van waar het scherm moet komen.
 TD is bezig met het bekijken van een nieuwe poort voor het
jeugdhuis
 Vochtprobleem in de kelder: kan moeilijk opgelost worden.
Eventueel een luikje maken voor verluchting?
 Raam in de keuken werd vandaag gemaakt.
 Batterijen van de rookmelders zijn plat: werden enkele
weken geleden vervangen, zou dus in orde moeten zijn
 Aan de poort is er nog een klein gat waar personen kunnen
tussen kruipen: kan dit dichtgemaakt worden?
o JH ’t Excuus:
 Is het mogelijk voor een internetverbinding aan de vaste pc?
Mit vraagt na aan Dany
 Wat is de stand van zaken i.v.m. onze nieuwe vloer? An
Simoens is hier normaal al mee bezig geweest: even
navragen bij haar hoe ver het ermee staat.


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Aspi’s leiding gegeven
 Skiën
Chiro Everberg
 Spaghetti- en lasagneavond
 Winterrestaurant
 Schaatsdag met het gewest
 Filmdag
 Aspileidingdag
Scouts Kortenberg
 Kerstboomverbranding
 Schaatsdag met de hele groep
JH Den Aap


Den Uyl
 Black&white
 Verjaardagfeestjes
 Deelname aan Tournée Minerale
’t Excuus

 Verrassingsfeestje voor iemand van het jeugdhuis
Speelplein
 Krokusvakantie: speelplein gegeven


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 6 maart om 20u in Den Uyl



Terugkoppeling bijeenkomst vrijetijdscoördinatoren
o Dit is een overleg tussen de 4 voorzitters van de verenigingsraden, de
voorzitters van de raden (jeugd, sport, cultuur, bib) en de stafmedewerkers van
de dienst VT
Welke zaken kwamen aan bod?
o VZW Vicinia: uitleg over opstarten van buurtinitiatieven, je kunt op de website
op zoek gaan naar gelijkaardige verenigingen, initiatieven…
o Cedes vzw: is een organisatie die de gemeente zal ondersteunen om
kansarmoede in de gemeente weg te werken. Cedes wil samen met de
verenigingen bekijken hoe we onze eigen vereniging meer kunnen openstellen
voor kinderen uit kansarmoede. Wordt zeker nog vervolgd.
o Ter info: 30/06 + 1/07: feestweekend met spel zonder grenzen, camping,
Kortenberg Feest vanuit Dienst VT. Mogelijks komt er een oproep voor
helpers.
o In de loop van augustus zal er een verenigingengids samengesteld worden: elke
vereniging zal er met zijn info in komen. De brochure wordt verspreid over de
hele gemeente.



Sporthalreservaties
o Datum voor Toernee General 2018 is in orde.
o Dit kan mogelijks volgende keren omwille van omstandigheden een ander
weekend worden. Wordt elk jaar herbekeken.



Buitenspeeldag
o Picknick aanbieden vanuit de jeugdraad (n.a.v. de prijs op de kidsnamiddag):
wie, wat en hoe: hier zijn nog concrete plannen voor.
o Bedoeling is dat we een klein spel voorzien en bv. verkoop van hotdogs.

o Woensdagnamiddag 18 april aan Kasteelstraat in Erps.
o Tom vraagt na bij Verbond voor het gebruik van de speleobox.


Fuif voor 15-jarigen
o Jongeren vanaf 15 jaar lijken nood te hebben aan een fuif (wanneer ze niet
meer tot de doelgroep van ZAPfest behoren): doelpubliek van de jeugdhuizen?
Koppen bij elkaar steken en iets uitwerken?
Overleg plannen tussen jeugdhuizen en ZAPPERS: Mit plant overleg



Update Jeugdmonitor + memorandum
o Jeugdmonitor is bevraging per thema: mijn buurt, …
o Is een redelijk lange vragenlijst, dus best veel om te verwerken. Hoe willen we
dit aanpakken? Opsplitsing per thema om er de belangrijkste tendensen uit te
halen, bespreken en nadien terugkoppelen
o Werkvergadering op 6 maart



Varia:
-

-

-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/02 binnen brengen voor maand
april en 20/03 voor de maand mei)
Aankoop van vuilbakken via het restfonds: te weinig animo van de andere
verenigingen
Nieuwe privacywetgeving GDPR vanaf 25 mei: meer info: www.scwitch.be voor
sjablonen e.d. Belangrijk voor elke vereniging die ledengegevens bijhouden!
Mit: Doorgeven aan TD: kan Neree (’t Excuus) een nieuwe loper ontvangen?
Handtas met sleutel erin gestolen.
Is het mogelijk om in de gemeente wegwijzers te plaatsen naar onze
verenigingen/jeugdhuizen? Is vroeger al een issue geweest, is van de baan
geschoven.
Mit: Navragen bij Jan: stand van zaken Flurkse Feesten: materiaalaanvraag, datum
veiligheidsoverleg
Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> dinsdag 6 maart om 20u in Den
Uyl

