Verslag Jeugdraad 2 oktober 2018:
Aanwezig: Wouter (voorzitter), Erik (Penningmeester), Ewout, Jonas (Chiro Erps-Kwerps),
Janne, Jens, Gilles (Chiro Everberg), Shayan (JH Den Uyl), Kasper (speelplein Alles Kids),
Thibaud (JH Den Aap), Neree (JH ’t Excuus), Mit (jeugdconsulente), Luc (werkplaatsen)
Verontschuldigd: Harold (schepen jeugd), Thijs, Jan Pieter, Tom en Isaac (Scouts
Kortenberg), Pieter, Tom, Klaas (Chiro Erps-Kwerps)


Goedkeuring verslag jeugdraad van september 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:
 Breekwerken in het lokaal: er komt nog een tegel die erop
gelegd wordt. Probleem: de linkerdeur gaat niet meer open.
TD zal eens komen kijken.
 Syfon in de keuken lekt.
o Chiro Everberg:
 Boiler voor het water meldt nog steeds een foutmelding
waardoor er af en toe helemaal geen water meer is. TD
vraagt eens na bij Krivaro
o Scouts Kortenberg:
 /
o JH Den Aap:
 De lampenrij aan het plafond (alle kleuren) werken niet
allemaal sinds er electriciteitswerken uitgevoerd werden.
o JH Den Uyl:
 Verluchtingsopening voor de kelder (buiten op de koer,
links van de trap) is momenteel een zware steen die je over
en weer moet schuiven. Kan dit vervangen worden door een
luikje?
 In de kelder is er een gat in de muur van ongeveer 10 cm
hoog. Mogen we dit zelf opvullen? TD kijkt eerst eens na
wat de functie hiervan geweest is (wateropvang?).
Voorlopig nog niets aan doen dus.
 Aanvraag voor een buitenbar: Shayan bezorgt een plannetje
aan gebouwenbeheer



Bar: de vloer achter de toog is rot. Vervangen.

o JH ’t Excuus:
 Buitendeur raakt niet meer zo goed open en dicht. TD zou
hiervoor nog eens terug komen.
 Is het mogelijk om een vaste pc-kabel voor internet te
hebben? Navragen bij ICT
 TD meldt dat de epoxyvloer in orde zal komen.
Luc stopt tegen het eind van het jaar met werken. Er is momenteel nog geen
vervanger.


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Startdag: succes
 Ledenbezoeken gedaan
 Komende weekend: leidingsweekend
Chiro Everberg
 Startdag
 TL is samengekomen
 Binnenkort op weekend
Scouts Kortenberg
 Klapmosfeer
 Startdag
JH Den Aap
 Afterparty na Meerrock
 Debat met een vat
Den Uyl
 Oudledenavond: veel volk, zelfs de eerste voorzitter van nu 80 jaar oud was
aanwezig
’t Excuus

 Verjaardagsfeestje: heel leuk
Speelplein
 Familiedag Planckendael: niet zo’n groot succes



Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 6 november om 18u30 in het gemeentehuis
o Timing:
 Workshop ‘mocktails’ Sofie Fruyt van 18.30 – 20 u.
 Jan evenementenbeleid: 20 – 20.45 u.
 20.45 u.: gewone jeugdraad
 De nieuwe leden van de jeugdraad zijn welkom vanaf 20 u.



Even polsen: werd het spel van Cedes ‘Vrije Tijd voor iedereen’ al eens getest
door iemand?
o Nee, nog niet gebeurd.
o JH ’t Excuus heeft het niet letterlijk gespeeld, maar wel in het bestuur
besproken. Bevindingen:
 Als jeugdhuis is het moeilijk om nog financieel laagdrempeliger te
werken. De prijzen zijn al zo laag.
 ’t Excuus wil wel toegankelijk zijn voor jongeren om in het jeugdhuis
te zijn, zelfs met bv. eigen drank. Ze zullen deze jongeren niet
buitenzetten.
 Ook de taalbarrière willen ze opvangen om de jongeren tegemoet te
komen in de eigen taal en niet zozeer ‘in Kortenberg spreekt men
Nederlands’.



Evaluatie Debat met een vat
o Voorbereiding: met drie was het wat hectisch.
o Tim Pauwels moest helemaal ingewerkt worden. Was niet op de hoogte van
‘Kortenberg’
o Financieel plaatje: moet nog in detail bekeken worden. Waarschijnlijk is er een
tekort dat we vanuit de jeugdraad zullen moeten opleggen.
o Debat zelf:
 Het zat goed in elkaar, zeker inhoudelijk.
 Voor volgende editie: ofwel enkel lijsttrekkers/kopstukken vragen
ofwel enkel specifiek over jeugd. Het evenwicht nu was niet altijd ok
 Interactie vanuit het publiek was goed
 Timing was goed.
 Boxen achteraan beter positioneren.
o Opruim:
 opruim ging vlot.
 Deksels van de kisten van de Provincie zaten er allemaal verkeerd op.
 Alles was proper
 Drank is opgehaald.
 Twee glazen Mak: zijn mogelijks in Den Aap



Promotoer
o De bussen zijn in orde. De route ligt wel nog niet volledig vast. Jens is hiermee
bezig. Deze week zal dit definitief vast liggen.

o Installatie in de bus: alle materiaal bij de Provincie ligt vast. Gilles gaat dit
vrijdagochtend ophalen. Jens stuurt alle info naar hem door.
o Mensen die mee willen: verenigingen kunnen inschrijven en storten per
persoon 5 euro
o Tegen 10 oktober laten we in de Facebookgroep weten met hoeveel man elke
vereniging zal meekomen. Dan bekijken of we er een limiet opzetten. Wouter
maakt hiervoor een Excel.


Update Toernee General
o Zie draaiboek Wouter
o Veiligheidsoverleg dinsdag 9/10 om 19 u.: Wouter, Ewout, Shayan en Gilles
gaan
o Shiften:
 Flurk en Den Aap: laatste shift
 EK, Den Uyl en speelplein: tweede shift
 Scouts en ’t Excuus: eerste shift
 Aantal: toog 6 man, security 4 man, inkom 3 man, vestiaire 2 man.
Bonnetjes en voortoog = jeugdraad
o TG-café vrijdagavond: Jens maakt een Google Drive om alles voor te bereiden.
Deadline voorbereidingen = zondag
o Kidsnamiddag: voorbereidingsdocument zit bij Tom. Promo in gang trekken
(affiche sturen naar de scholen met de vraag deze door te sturen naar de
ouders). Uitleg maken voor wat er vanuit de jeugdverenigingen verwacht
wordt. Deadline voorbereidingen = zondag
o Licht en geluid: in orde
o Brouwer: in orde
o DJ’s: in orde
o SABAM: Wouter vraagt dit nog aan. Billijke vergoeding is in orde
o Materiaalaanvraag gemeente: Wouter checkt dit nog eens
o Dockx: Janne hoort nog eens
o Affiches: zijn besteld. Worden volgende week maandag – dinsdag geleverd
o Per vereniging drie man afvaardigen voor opbouw fuifzaal
o Mensen die komen helpen, krijgen een jeton voor de vestiaire en
drankbonnetjes. Enkel mensen met een jeugdraadT-shirt leggen hun gerief
achter de toog.
o Shiften van de jeugdraad verdelen: op de avond zelf. Enkel de
verantwoordelijken vanavond:
 Toogverantwoordelijken: Neree
 Securityverantwoordelijke: Gilles
 Toogdoorgang:
 Kassaverantwoordelijken: Kasper (Erik back up)
 Inkom: Wouter
 Dj’s: Jens
 Vestiaire: Wouter
 Algemeen aanspreekpunt: Wouter



Voorbereiding voorstel evenementenbeleid (komst Jan op jeugdraad november)
o Bespreken: Wat vinden we (niet) goed? Hoe zien wij het anders? Hebben we
concrete voorstellen tot verandering?

o Tekst ter voorbereiding van het debat met een vat: is een goede samenvatting
van de regels die er zijn en de bedenkingen die er vanuit de jeugdraad zijn.
Kan als startpunt voor ons gesprek dienen.
o Bij de organisatie van een evenement: welke zaken storen ons:
 Invullen van evenementendossier: is veel te lang
 Afschaffen VVK
 Sterke drankvergunning herleid tot 2 per vereniging. Te weinig. 3 is
idealer, eventueel met voorwaarden (gratis water schenken, naast
cocktails ook mocktails aanbieden, op het einde van het evenement
happy hour houden enkel met frisdrank…)
 Evenementendossier meer op voorhand bevestigen (veiligheidsoverleg
niet pas twee weken op voorhand of pas toestemming voor je
evenement krijgen 1 week op voorhand (te krap).
Gesprekken/toestemmingen vanuit de gemeente moeten ook meer op
voorhand gebeuren.
o Voorstel: We gooien de huidige evenementenregels in een Google Docs zodat
iedereen zijn opmerkingen kan toevoegen betreffende een specifiek item
 Tegenvoorstellen maken die voor ons logischer/realistischer lijken
zodat we constuctief in gesprek kunnen gaan en dit same met Jan Ieven
verder kunnen uitwerken.
o Aanpak avond zelf:
 Starten vanuit het overlopen van het huidige evenementendossier en
aan de hand van deze puntjes de besprekingen doen (bedenkingen per
puntjes weergeven)


Nieuwe voorzitter en penningmeester
o Blijvers: Jonas, Ewout, Shayan, Kasper, Tom Vanophalvens, Thijs?, Jan
Pieter?
o Nieuwe penningmeester: Kasper
o Nieuwe voorzitter:
 wie stelt zich kandidaat? Shayan met hulp van Kasper



Varia:
-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be + Mit in cc (voor 20/10 binnen brengen voor
maand december)

-

Restfonds:
o Stand van zaken: iedere vereniging een aankoop laten weten van 160 euro?
o Verdere regeling: iedereen koopt het zijne aan en bezorgt de factuur aan
Mit
o Deadline om de facturen aan Mit te bezorgen: jeugdraad van 6/11
o Met de overschot kopen we jeugdraadpullen aan (maten opnemen op
jeugdraad 6/11)

-

Standje warmste kerstmarkt 7/12: er is een nieuwe oproep gekomen om als
standhouder te komen staan. Wat doen we dit jaar?

o We doen dit niet als jeugdraad. Je bent wel vrij om dit zelf als vereniging te
doen.
-

Vraag elektriciteit Den Aap:
o Betaalt de gemeente de elektriciteit of niet?
o Zijn de bedragen hetzelfde voor de drie jeugdhuizen?
o Mogen jeugdhuizen zelf veranderen van energieleverancier?
Waarschijnlijk niet, maar het kan geen kwaad om dit toch aan te vragen bij
de gemeente.
!! Algemeen bekijken om gelijkheid te treffen tussen nutsvoorzieningen en
afvalophaling bij zowel jeugdbewegingen als jeugdhuizen.

-

Volgende maand komt een nieuwe jeugdvereniging naar de jeugdraad: Jeugd Rode
Kruis.
o Op termijn eens bekijken wat voor gevolgen dit heeft voor onze
subsidiepost.

-

Neree vraagt of er verschillende kleuren voor de epoxyvloer zijn? Geen idee. Best
mailen naar Gebouwenbeheer.

-

Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> dinsdag 6 november om 18.30
u. in het gemeentehuis. Nieuwe leden zijn
welkom vanaf 20 u.

