Verslag Jeugdraad 6 maart 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 februari 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:
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
o JH Den Aap:

o JH Den Uyl:

o JH ’t Excuus:



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps

Chiro Everberg
Scouts Kortenberg
JH Den Aap


Den Uyl


’t Excuus


Speelplein



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



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)

-

Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> jeugdraadweekend april

