Verslag Jeugdraad 5 juni 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), Harold (schepen jeugd),
Luc (Werkplaatsen)
Verontschuldigd: Mit (jeugdconsulent)


Voorstelling Jeugd Rode Kruis Kortenberg
o Bestond in 2016, was op non-actief gezet. Nu terug actief en ze zoeken nog
volk. Kunnen vrijblijvend cursussen geven, binnen de gemeente is dat gratis,
als de opzet groter is, worden kosten aangerekend. Ze vinden het belangrijk dat
kinderen en jeugd weten wat te doen als er iets gebeurd. Facebook checken



Goedkeuring verslag jeugdraad van mei 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:
 /
o Chiro Everberg:
 Boven links in het nieuw lokaal, raam sluit niet goed
 Boiler boven geeft foutmelding
 Kraantje staat los beneden
 Deur in de vrouwentoilet gaat moeilijk op slot
 Linkerurinoir lekt aan drukknop
o Scouts Kortenberg:
 Deur staat er in, wordt nog besproken met andere scouts en
verzekering
o JH Den Aap:
 Lamp kapot
 Lokaal boven lamp die apart aankan -> zelf iets zoeken
tweedehands
o JH Den Uyl:
 Raam is al opgemeten
 Luik is gemaakt, staat er nog niet in

o JH ’t Excuus:
 Raam gebarsten door de warmte = opgemeten
 Deur vooraan, latje met borstels is los
 Tweede deur, slot is kapot
 Vloer is moeilijk te kuisen, mogelijk om epoxyvloer te
gieten?


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Wafelverkoop
 Kampinschrijving
 Mol op groot scherm
 Crèpes titeaux
Chiro Everberg
 Inleefweek om de lokalen af te krijgen (verven)
 Flurkse Feesten en Trailberg: goed!
 Opening nieuwe lokalen: leuk
Scouts Kortenberg
 Scoutsbar, na de vergadering mogelijkheid om een pint te drinken
 Slotdag, was heel succesvol
JH Den Aap
 Voetbal uitgezonden
Den Uyl
 Verjaardagsfeestje gehad
 Buitenterras
 BBQ
’t Excuus

 Verjaardag
 Girls night = goed geweest
Speelplein
 /


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



Safe Party Zone op Klapmosfeer
o Ja, wij denken dat het een goed idee zou zijn om SPZ op Klapmosfeer te
gebruiken



Update Toernee General
o Dj’s+ provincie in orde
o Tommie fixt Dever nog voor €1500
o Jana Fixt Bussen nog, stopcontact voor Promotour
o Boksbal idee van Kasper, we willen wel weten wat hij wil zetten op de fuif



Update memorandum



Debat met een vat
o Wie organiseert: Wouter, Jens, Janne, Tommie
o Atrium? Niet volledig vrij, zelf tap fixen, dan kan het mss -> Jens vraagt na
o 21e september
o Uitnodigen: De lijsttrekker of een afgevaardigde
o Tommie schrijft een uitnodiging



Varia:
-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/07 binnen brengen voor
maanden september)

-

Steven Hendrickx: vraagt of jeugd cd&v welkom is? Vertegenwoordiger
jongerenpartij is niet gewenst, zie verslag JR 4/6/13

-

Scouts: JR tenten, extern gebruik? Nee

-

16-17 juni tenten excuus

-

29 juni den uyl tenten

-

Flurk Kerkfabriek? Harold: Is in orde

-

Veranderen van energieleverancier? Niet evident

-

Subsidieaanvraag voor WK matchen, uitstellen naar augustus

-

Komende activiteiten:
zie google drive

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

