Verslag Jeugdraad 6 november 2018:
Aanwezig: Wouter (voorzitter), Erik (Penningmeester), Ewout, Klaas, Noor en Jonas (Chiro
Erps-Kwerps), Janne, Jens, Gilles, Ronaldo, Lotte (Chiro Everberg), Jan Pieter, Thijs (Scouts
Kortenberg), Shayan (JH Den Uyl), Kasper (speelplein Alles Kids), Thibaud, Steffi, Laura,
Andreas, Jana (later) (JH Den Aap), Marjon, Thibaud (Jeugd Rode Kruis), Mit
(jeugdconsulent), An (werkplaatsen)
Verontschuldigd: Pieter, Tom, Kobe (Chiro Erps-Kwerps), Tom (Scouts Kortenberg), Harold
(schepen jeugd)


18.30 - 20 u.: Workshop ‘Mocktails’ vanuit drugs- en
alcoholpreventiemedewerker Sofie Fruyt
o Via een workshop ontdekken we twee mocktails + hoe deze te maken.
o Kan een alcoholvrij alternatief zijn op feestjes/fuiven.
o De recepten worden later nog doorgestuurd.



20 u.: Aansluiting van enkele nieuwe leden voor het komende werkjaar van de
jeugdraad
o Jeugd Rode Kruis Kortenberg: Marjon en Thibaud
o Chiro EK: Noor
o Chiro Flurk: Ronaldo en Lotte
o Scouts:
o JH Den Uyl:
o JH Den Aap: Steffi, Laura en Andreas
o JH ’t Excuus:

Wie stopt er? Wouter als voorzitter, maar blijft wel als onafhankelijke. Erik. Jan Pieter. Klaas.
Jana.


20.05 - 21 u.: Jan Ieven, evenementenbeheerder, komt langs i.v.m. het huidige
evenementenbeleid
o Jan stelt zichzelf voor en legt zijn takenpakket uit en wat hij kan betekenen
voor een (jeugd)vereniging naar aanloop van een te organiseren evenement.
o Jan legt uit vanwaar het ontstaan van het reglement voor openbaar
toegankelijke evenementen + het veiligheidsoverleg gekomen is.
o Er wordt in gesprek gegaan: wat is er (minder) goed aan het huidige beleid?
Wat kan anders? Welke voorstellen tot verandering heeft de jeugdraad?
 Het evenementendossier op de website is erg lijvig om in te vullen. Kan
de bundel van regels en voorwaarden niet overzichtelijker en
begrijpelijker gemaakt worden? Zeker voor mensen die er niet in thuis
zijn of voor het eerst een evenement organiseren. De drempel wordt
door het reglement hoog gelegd. Kan dit niet drempelverlagend? Meer
ondersteuning om jonge/nieuwe organisatoren wegwijs te maken?
Bv. Samen een simpel reglement (van max. 1 bladzijde) opstellen
waarin de belangrijkste zaken/regels staan zodat het in één oogopslag
duidelijk is wat, hoe, wanneer…
 Kan het veiligheidsoverleg misschien vroeger gepland worden i.p.v.
slechts drie weken voor het eigenlijke evenement? Soms worden daar
namelijk zaken opgelegd waarmee geen rekening gehouden meer kan

worden omdat te timing zo laat is (bv. Indien enkel VVK en de verkoop
al gestart is of de affiches al gedrukt zijn, kan hier niets meer aan
veranderd worden)
 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.
 Alerter zijn om de juiste contactpersoon te contacteren voor verdere
info. Nu worden af en toe verkeerde personen gecontacteerd, wat lastig
is voor beide partijen.
 Sterke drankvergunning is plots herleid tot 2 per vereniging. Dit vinden
we te weinig. 3 is idealer. Kan het aantal niet terug verhoogd worden?
Eventueel met voorwaarden (gratis water schenken, naast cocktails ook
mocktails aanbieden, op het einde van het evenement happy hour
houden enkel met frisdrank…).
 Het hele reglement loopt samen met Herent, op 1 punt na: het einduur
van fuiven. Waarom kan dit in Herent tot 4u en moet er in Kortenberg
om 3u gestopt worden?
o Jan Ieven geeft extra duiding waar nodig en nodigt de jeugdraad uit om zelf
een aantal pijnpunten en voorstellen op papier te zetten en dit voor te leggen
aan het Schepencollege.
o Jan Ieven bezorgde elk aanwezig lid een uitgeprinte versie van het reglement
voor de organisatie van openbaar toegankelijke evenementen.


Interventie Natuurpunt
o Er wordt een buurttuinproject in Erps-Kwerps opgezet aan het
bezoekerscentrum ‘De Groene Vallei’. Hier is een grote wei waarin een tuin
ontworpen zal worden. Natuurpunt wil dit opentrekken naar buurtbewoners,
verenigingen….
o Maandag 26 november = nadenkavond over wat er met de plek kan gebeuren.
Iedereen mag deelnemen en zijn mening zeggen (Bv. Picknick, spelen…)
o De jeugd is zeker welkom om na te denken over de invulling van de weide.
o De foldertjes worden uitgedeeld met de vraag om ook de eigen achterban uit te
nodigen voor de nadenkavond.
o Realisatie staat gepland in april, dus eventueel nieuwe speelmogelijkheden in
de zomer!



Goedkeuring verslag jeugdraad van oktober 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:
 Bedankt om zo snel naar ons toilet te komen kijken!
 De deuren aan de achterkant van het gebouw (nooddeur)
kunnen niet deftig dicht getrokken worden. Kan je zo
openduwen.
o Chiro Everberg:
 De boiler is nog steeds niet gemaakt. Krivaro is hier al voor
langs geweest, maar is nog altijd/opnieuw stuk. Eventueel
bekijken om een volledig nieuwe te zetten?
 Rechterpissijn is kapot.
 Er zijn verwarmingen die warm blijven ondanks deze lager
of uit gezet worden.
o Scouts Kortenberg:
 Twee gaskraantjes in de keuken. Als er eentje wordt
dichtgedraaid, valt de verwarming uit -> dit zal opgelost
worden
 Slepende deur: zal naar gekeken worden
o JH Den Aap:
 Boven, het raam dat naar de parking kijkt, staat behoorlijk
los (vermoedelijk de scharnieren). Hierdoor wordt heel wat
warmte verloren.
 Beneden, wat de balk met lichten/spotjes betreft: nieuwe
lampen gaan vrij snel kapot. Misschien iets mis met de
elektriciteit? Wordt nagekeken.
o JH Den Uyl:
 De verwarming is opnieuw stuk. Er wordt geen foutmelding
vermeld. Krivaro zou al geweest zijn. Krivaro wordt
opnieuw gevraagd even langs te gaan.
o JH ’t Excuus:
 An denkt dat de verf voor de vloer ondertussen is
aangekocht (grijs).
 Er moet met Luc bekeken worden hoe de vloer best
geschuurd kan worden. Neree belt hiervoor naar de
werkplaatsen.
 An vraagt nog eens om alert te zijn de afloop aan terras
regelmatig leeg te maken.
An vraagt aan iedereen om de verwarming af (of minder) te zetten als je een
week niet in de gebouwen bent, dat de deuren en ramen gesloten zijn en alle
lichten gedoofd zijn.



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Leidingsweekend gehad: leuk
 Inleefweek gehad: ook leuk
 Momenteel is er ook een inleefweek bezig
Chiro Everberg
 Beerpong Aspi’s
Scouts Kortenberg
 Overgang: goed geweest
 Klapmosfeer: jammer van het slechte weer
JH Den Aap
 Beerpong van de aspi’s van Chiro Flurk
Den Uyl
 Gewoon open gehouden
 Chiro-café
’t Excuus

 Sweet 16-feestje gehouden: heel leuk
 Verjaardagsfeestje van intern lid
Speelplein
 Speelplein tijdens de herfstvakantie: minder kinderen, maar alles goed
verlopen.
Jeugd Rode Kruis
 Initiatie gevolgd om zelf cursussen te mogen geven
 Aan het opstarten


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 4 december om 20 u. in Den Uyl



Evaluatie Toernee General
o Promotour:
 Tof





Volgend jaar de bussen anders regelen
De betalingen op voorhand allemaal regelen. Was nu niet het geval, dus
zorgde voor veel geloop.
Busfactuur nog aan Erik bezorgen: vragen bij Jana!

o TG-café vrijdagavond
 Misschien toch teruggrijpen naar het fietsen tussen de drie jeugdhuizen.
Werd in enkele verenigingen expliciet naar gevraagd door de
leden/deelnemers.
 Ofwel meer grote spelen maken i.p.v. kleine spelletjes (dit jaar was er
te weinig aanbod voor het volk dat er was).
 Ofwel elk jaar een ander jeugdhuis bezoeken met DJ’s vanuit de
jeugdbewegingen.
 Zeker verder te bekijken/over andere boeg te gooien!
o Kidsnamiddag
 Kende een mooi einde, samen met de ouders
 Scoutsleiding deed te weinig mee?
 De opruim is fout gelopen – velen zijn vertrokken zonder eerst op te
ruimen. Dit ligt misschien aan miscommunicatie (leiding was
misschien niet goed gebrieft dat er nog opruim was)
 Het huidige concept was erg leuk. Misschien nog een extra focus
leggen op kinderen die niet via de jeugdbeweging deelnemen.
 Meer promo maken (via scholen, affiches in winkels,
facebookevenementen…)
 We hebben meer coördinatie nodig i.v.m. promo
 Misschien ook een extra focus leggen op tieners (een expliciete
tienerhoek of –activiteit voorzien)
 Is de toog nog nodig: er werd bijna niets verkocht
 Eventueel ook een ‘activiteit’ voorzien voor de aanwezige ouders
o Toernee General-fuif
 Opbouw
 Bij de opbouw worden er ook drie mensen vanuit de
jeugdbewegingen verwacht terwijl deze eigenlijk op de
kidsnamiddag moeten zijn. Is dit niet meer iets voor de
jeugdhuizen? Langs de andere kant hebben de mensen van de
jeugdhuizen de avond ervoor ook al veel gewerkt en zijn de drie
jeugdbewegingen groot genoeg om minimum 1 persoon af te
staan voor de opruim. Wordt nog verder bekeken op het
weekend vorig jaar.
 Fuif zelf
 Goed
 Jammer van de microfoon van Dever
 DJ’s en licht en geluid waren in orde
 Complimenten voor de backstage
 Aan de toog alles ok, alleen heel veel drank over (kan wel
gerecupereerd worden voor de bedanking)
 Inkom: alles vlot verlopen





Aanwezige professionele security deden niet veel, grepen niet
echt in, ook al gebeurde er iets -> moeten een actievere rol
spelen in de bewaking buiten
 Bonnetje voor de vestiaire is goed
 Er waren maar 2 incidenten voor het Rode Kruis, gelukkig, het
was een goede editie
 Er was maar 1 gevecht.
 Is het nodig om meer te focussen op communicatie van sluiting
verkoop bonnetjes/toog?
 De T-shirts waren niet gewassen.
 De mensen die als laatste shift vestiaire hebben, moeten blijven
tot het volk weg is. Eventueel moeten we extra mensen van de
jeugdraad op deze shift zetten zodat daar gegarandeerd volk
staat.
Opruim
 De opruim is extreem vlot verlopen. Iedereen weet wat er moet
gebeuren + tijdsdruk van de komst van de kuisploeg.

o Bedanking TG: deze staat gepland in JH ’t Excuus op vrijdag 7 december
 Hamburgers Jeanine moet geregeld worden
 Bier + overschot drank van de fuif
 Nadien de facturen (brouwer, hamburgers) zo snel mogelijk aan Mit
bezorgen (jeugdraad ontvangt voor de organisatie van deze bedanking
nog 500 euro subsidie – moet voor midden december op het
Schepencollege komen ter goedkeuring)


Nieuwe voorzitter



o Wouter stopt als voorzitter. Er zijn twee kandidaten om de fakkel over te
nemen: Shayan en Gilles.
o Er wordt gestemd (1 stem per vereniging)
 Voorzitter: Gill
 Ondervoorzitter: Shayan
Varia:
-

ZAPfest: wie wil er mee nadenken over een nieuw concept? Tom Vanophalvens,
Kasper, Shayan, Erik en vermoedelijk Tom VDH
o Mit legt een vergadering vast om eens samen te komen.

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/11 binnen brengen voor maand januari)

-

Restfonds:
o Stand van zaken: iedere vereniging mocht een aankoop doen van 160 euro.
De ticketjes dienden vandaag binnengebracht te worden. Voor speelplein,
Den Uyl en ’t Excuus is dit in orde.
Scouts, Den Aap, Flurk, EK -> inscannen en doormailen!
o Maten truien en T-shirts nieuwe mensen meten en dan bestellen: er zal
hiervoor een poll gemaakt worden in de jeugdraad Facebookgroep. Hierin
kan je je maat aangeven. Poll wordt door Gill gemaakt, invullen tegen het
einde van de week. De factuur van de pullen moet ten laatste midden

december bij Mit zijn!
-

Erik bedankt de jeugdraad voor zijn tijd.

-

Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> dinsdag 4 december om 20 u. in
Den Uyl

