Verslag Jeugdraad 8 mei 2018:
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Tom, Ewout, Pieter, Klaas en Jonas
(Chiro Erps-Kwerps), Jens, Janne (Chiro Everberg), Tom (Scouts Kortenberg), Shayan (JH
Den Uyl), Kasper (speelplein Alles Kids), Thibaud (JH Den Aap), Mit (jeugdconsulent), Luc
(Werkplaatsen)
Verontschuldigd: Gill (Chiro Everberg), Neree (JH ’t Excuus), Jana (JH Den Aap), Thijs
(scouts Kortenberg) en Harold (schepen jeugd)


Goedkeuring verslag jeugdraadweekend van april 2018
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
Dringende zaken mogen altijd gemaild worden naar
gebouwenbeheer@kortenberg.be
Algemene opmerking: bij fuiven geen plakband op de vloer van de sporthal
plakken. Dit gaat er heel moeilijk af!
o Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
 Raam Ketilokaal
 Kan er gras ingezaaid worden bij de putten die in de winter
aangevuld werden?
o Chiro Everberg:
 Kraantje/roostertje van het vrouwentoilet hangt los waardoor
het water alle kanten op spuit
 Bij de nieuwe mannentoiletten: linkerpissijn lekt en
sommige nieuwe toiletten blijven al hangen
 Is het mogelijk om buiten een nieuwe verstraler te krijgen
(met schakelaar binnen)?
o Scouts Kortenberg:
 Kabouterlokaal: slot van de deur wringt tegen
 Stand van zaken van de nieuwe deur: dit is komende
 Wasbak van het mannentoilet in het leidingslokaal: loopt
traag door
 We kregen melding dat de sjorbalken opgeruimd moeten
worden, maar vinden dit raar. Luc vraagt eens na bij de
Gemeenschapswachten. Zij zouden hier meer van weten.
 Het lampje in het vrouwentoilet blijft knipperen, ook al werd
dit onlangs vervangen.
 Elektriciteitsbak kan voorlopig niet gebruikt worden omdat
het slot niet open te krijgen is. Kan dit gemaakt worden
tegen september (Klapmosfeer)?

o JH Den Aap:
 Luc vraagt of de modem gereset kan worden. Den Aap doet
dit zo snel mogelijk.
 De buitenlamp is kapot (diegene die op het terras zelf
schijnt)
 Kan er boven de kickertafel een lamp geïnstalleerd worden?
 Is het mogelijk om de huidige lampen te vervangen door
LED om wat te besparen op elektriciteit?
 Kan er aan de buitenmuur een sleutelkastje met code komen
(cfr. Chiro Everberg aan zijn tuinhuis heeft hangen)?
o JH Den Uyl:
 Stand van zaken van het ijzeren luik voor de kelder: dit is
zo goed als af en zal komende week geplaatst worden
 Kan er een beamerhouder geplaatst worden? Hier is al een
werkopdracht voor, dus komt in orde
 De dakgoot van het kleine afdak begint scheef en los te
hangen: misschien eens controleren?
 Kan er aan de buitenmuur een sleutelkastje met code komen
(cfr. Chiro Everberg aan zijn tuinhuis heeft hangen)?
o JH ’t Excuus:
 Neree afwezig.


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 352-fuif
 Kampweekend
 2 inleefweken (jammer dan net dan de gemeente 2x langskomt ter controle)
 Crepe titeaux: niet zoveel volk, maar toch alles uitverkocht
Chiro Everberg
 Inleefweek om de lokalen af te krijgen (verven)
 Flurkse Feesten en Trailberg: goed!
 Opening nieuwe lokalen: leuk
Scouts Kortenberg
 30+fuif jin: door een miscommunicatie tussen de zaal, de scouts en de
brouwer, was er een probleem met de KVLV. Daardoor mag de scouts de
zaal niet meer gebruiken.
 Leidingsweekend: goed
 Groepsfeest: supergoed!
JH Den Aap
 Battle of the sexes: heel plezant. Mannen hebben gewonnen.

Den Uyl
 Verjaardagsfeestje gehad
 Cinco de Mayo: was wel ok, 15 personen aanwezig, alleen hadden we geen
sterke drank vergunning (te laat aangevraagd)
’t Excuus

 /
Speelplein
 Speelplein tijdens paasvakantie: goed verlopen


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 5 juni om 20u in jeugdhuis Den Aap



Buitenspeeldag
o De jeugdraad was uiteindelijk niet aanwezig met een standje/activiteit.
o De prijs van een activiteit/picknick voor de winnaars van de kidsnamiddag op
TG moet zeker behouden blijven, alleen moeten we nadenken over de timing
om dit effectief in de praktijk om te zetten. Een Buitenspeeldag lijkt niet ideaal
omdat niet veel mensen beschikbaar zijn op een woensdagnamiddag.
o Buiten wat technische problemen met elektriciteit is wel alles goed verlopen en
was het een goede editie.



Update Toernee General
o Wouter overloopt alle to do’s
 Jens zorgt voor de DJ’s: dit komt in orde
 Pieter heeft samengezeten met Coca Cola om de sponsoring te
bespreken. De jeugdraad gaat akkoord om een contract aan te gaan met
Coca Cola
 Tom VDH regelt Dever
 Security: Wouter vraagt, naast DMG, ook eens een offerte bij Security
Force
 Jana: bussen regelen
 13/10: promotour: Jana en Jens zoeken feestjes
 Materiaal Provincie reserveren: Jens
 Evenementendossier: Wouter doet dit (3 maand op voorhand)
 Affiches: Jonas maakt een ontwerp (deadline: begin augustus!)
 Hamburgers Jeanine: is OK
Vrijdagavond:


We proberen het concept van vorig jaar nog eens uit.





Budget: 300 euro
Idee om een rodeostier te laten komen: we vragen 0.50 euro om een ritje te
maken en hangen er een wedstrijd aan vast (bv. diegene die het langst kan
blijven zitten, krijgt een VIP pakket op de fuif).
Verdere uitwerking: Jens, Gill, Klaas, Tom VDH en Kasper

Kidsnamiddag





Vorig jaar: battle tussen de verschillende deelgemeente
Dit jaar:
o Is het een idee om de spelletjes op te delen in verschillende
leeftijdscategorieën (= eerlijke strijd tussen de kinderen, anders heb
je een 7-jarige versus een 12-jarige…)
o We moeten meer de nadruk leggen dat ouders ook welkom zijn en
er iets kunnen komen drinken
o We moeten nadenken over een juist promoplan om hiermee zowel
de leden als de ouder sen de leiding van het opzet te informeren (bv.
een mooi beeld, op de cover van Zoeklicht, een goed artikel voor
Jaks…) -> Deadline = 20 augustus!
o Budget: 300 euro
o Verdere uitwerking: Tom VDH, Erik, Shayan, Kasper en Wouter

Update Jeugdmonitor + memorandum
o Momenteel hebben we drie aanbevelingen genoteerd, maar deze moeten nog
iets beter uitgewerkt worden. Concreet gaat het om:
 Ruimte voor jeugdhuizen
 Onveilig verkeer
 Regellast bij evenementen
 (bijgekomen tijdens deze jeugdraad): Meer inspreek als adviesorgaan
o We overlopen de aanbevelingen nog eens en voegen nog extra argumenten toe.
Wouter noteert dit in het google drive document (zie Facebookpagina van de
jeugdraad)
o Het uitschrijven van de aanbevelingen wordt als volgt verdeeld:
 Ruimte voor jeugdhuizen -> Jens
 Onveilig verkeer -> Klaas
 Regellast bij evenementen -> Tom VDH
 Meer inspreek als adviesorgaan -> Pieter
Deadline: 21 mei zodat het memorandum dan snel naar de partijen kan.



Varia:
-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/05 binnen brengen voor
maanden juli en augustus)

-

Na Toernee General stoppen er heel wat mensen met de jeugdraad: opvolging
moet zeker bekeken worden

-

Debat met een vat: vrijdag 21 september.

o We nodigen de partijen hier alvast voor uit wanneer we ons memorandum
rondsturen. Wouter zorgt voor een uitnodiging.
o Pieter, Jens en Janne zorgen voor de inhoudelijke voorbereidingen (vragen)
o Thibaud en Tom zorgen voor de praktische uitwerking
-

Jeugdhuis Den Aap vraagt meer politiecontrole rond het jeugdhuis. Er worden
tegenwoordig veel fietsen gepikt of gepikte fietsen gedumpt bij het jeugdhuis. Het
jeugdhuis zit met de bezorgdheid dat dit een slechte invloed heeft op hun reputatie.
Mit geeft dit door.

-

Kunnen we binnenkort met z’n allen, samen met de Technische Dienst van de
gemeente, eens samenzitten en nadenken hoe we ons energie- en
elektriciteitsverbruik kunnen doen dalen. We zitten soms met hoge rekeningen en
willen graag wat meer besparen. Misschien heeft de gemeente wat tips voor ons?
Concreet te bekijken op volgende jeugdraad

-

Scouts Kortenberg vraagt of de andere jeugdbewegingen ook zoveel problemen
hebben om tenten te kunnen uitlenen voor de zomerkampen? Blijkbaar hangt dit af
van jaar tot jaar, maar is het soms wel moeilijk.

-

Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> dinsdag 5 juni om 20u in
jeugdhuis Den Aap

