Verslag Jeugdraad 4 december 2018:
Aanwezig: Gill (voorzitter), Shayan (ondervoorzitter), Kasper (penningmeester), Ewout, Noor
en Jonas (Chiro Erps-Kwerps), Jens, Ronaldo, Kobe (Chiro Everberg), Thibaud, Steffi, Laura,
Andreas (JH Den Aap), Marjon, Timo (Jeugd Rode Kruis), Mit (jeugdconsulent), Wouter en
Tom (onafhankelijke)
Verontschuldigd: Harold (schepen van jeugd), Luc (werkplaatsen), Thijs en Jan Pieter (scouts
Kortenberg), Lotte (Chiro Everberg), Neree (JH ’t Excuus)


Goedkeuring verslag jeugdraad van november 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:
 De buitendeur aan de vrouwentoiletten is stuk
o Chiro Everberg:
 De boiler is nog steeds stuk
o Scouts Kortenberg:

o JH Den Aap:
 Het raam boven is nog niet gemaakt
 Wat betreft het probleem met de lichten (zie verslag vorige
jeugdraad): de stekker is stuk en zou vervangen moeten
worden
 In het mannentoilet is de syfon afgebroken
 De sleutel van de affichekast is kwijt. Kunnen we een
nieuwe krijgen? Heeft de TD deze in zijn bezit?
o JH Den Uyl:
 De ramen in het bestuurslokaal sluiten niet meer goed af –
een kleine spleet blijft altijd open
 De vraag voor toestemming om in de keuken borstelhouders
te mogen hangen?
 De verwarming werkt nog altijd niet naar behoren. Hij meldt
nog steeds een storing
 Kan er een beamer geïnstalleerd worden in het
bestuurslokaal (beamer is ter beschikking) – Indien ja, zal
Den Uyl de plaats van de beamer aanduiden via tape of krijt

op de muur
o JH ’t Excuus:



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 30+-fuif
 Spaketi
 Inleefweek
 Soepverkoop
 Sintbezoek voor leiding én kinderen
Chiro Everberg
 Chiroquiz
 Sintbezoek
Scouts Kortenberg

JH Den Aap
 All-in avond
 Loempiaboit
Den Uyl
 Jeneverberg: de buitenbar werd goed gebruikt
’t Excuus


Speelplein
 Stopcontact: spaghettislag: groot aantal aanwezig
 Bitterballencantus: plezant
Jeugd Rode Kruis
 Geen voorbije activiteiten gedaan
 Een voorstel om de jeugdhuizen in de toekomst te gebruiken om
minisessies EHBO te geven voor jongeren, bv. elke maand in een ander
jeugdhuis in de hoop dat de jongeren achteraf ook nog iets blijven drinken.
De EHBO-sessie zou een uurtje duren en plaatsvinden tijdens de
openingsavonden (tenzij een evenement). Hiervoor zou ook reclame
gemaakt worden in de Jaks.
Den Aap en Den Uyl zijn alvast voor.
De eerste activiteit zou in februari zijn.



Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 8 januari om 20 u. bij Chiro Erps-Kwerps (lokalen in de Klapstraat)
o Nieuwe schepen Ann Vannerem wordt uitgenodigd



Advies schrijven met concrete voorstellen ter herwerking van het
evenementenbeleid om voor te leggen aan Ann Vannerem op de jeugdraad van
januari (zodat nadien een gebundeld variapunt kan voorgelegd worden aan het
nieuwe bestuur)
o Afschaffing VVK omdat het effect van SPZ duidelijk is (de laatste edities met
SPZ waren rustige edities zonder al te veel overlast)
o Sterke drankvergunning voor evenementen opnieuw uitbreiden van 2 naar 3
per jaar
o Sluitingsuur in niet-gemeentelijke zalen (die niet gekuist moeten zijn tegen de
ochtend, bv. een jeugdhuis) terugbrengen naar 4 u. (omdat de mensen
automatisch weggaan –> integreren van uitloopscenario (mensen vertrekken
sowieso i.p.v. de bezoekers als organisatoren om 3 u. zelf buiten te duwen)
o Opstellen van een doorzichtiger aanvraagformulier –> op maat van het
evenement (de info voor een buurtfeest is heel anders dan voor een fuif –>
apart aanvraagformulier per soort evenement maken)
o Samen met dienst Evenementen een transparante uitleg van het
evenementenbeleid opstellen (bv. 1 pagina uitleg)
o Categorie A punt 1 (extra activiteit jeugdhuizen) beter omschrijven in het
reglement: wat valt hier wel onder en wat niet? Concreet maken wat hieronder
valt/hiermee bedoeld wordt
 Gill zet deze puntjes online op een google drive zodat iedereen
hier aan kan om dit uit te schrijven. Deadline is volgende
jeugdraad.



Update huidige jeugdsubsidiereglement
o Enkele zaken in het huidige subsidiereglement zijn verouderd. De werkwijze,
manier van aanvragen… klopt niet meer met de huidige manier van werken.
Mit herwerkte dit reglement en vraagt nu advies aan de leden van de jeugdraad.
o Het reglement wordt overlopen. Mit geeft extra duiding waar nodig.
o Advies en feedback jeugdraad: Klinkt goed, zeker mee verder gaan
o Nog een bijkomende vraag over nutsvoorzieningen: kan dit ook opgenomen
worden in het reglement? Deze budgetten zitten bij openbare werken, dus
misschien vanaf januari eens samenzitten met schepen van Openbare Werken
en Jeugd om dit uit te klaren.
o Dit herwerkte subsidiereglement zal normaal gezien ter goedkeuring
voorgelegd worden op de gemeenteraad van februari. In werking vanaf maart.



Lukas, student, wil enkele vragen stellen over het jeugdwerkbeleidsplan



o De hamvraag: is er een verschil merkbaar sinds de afschaffing van de Vlaamse
subsidies (bv. op financieel gebied)
o Heeft de jeugdraad het gevoel voldoende inspraak te krijgen in de gemeente?
Momenteel niet, de gemeente vraagt vaak pas advies aan de jeugdraad nadat er
al bepaalde beslissingen werden genomen door het bestuur. We krijgen ook
weinig feedback op onze adviezen: we weten niet in hoeverre er iets met ons
advies gedaan wordt en/of waarom niet. Het is daarom niet perse slecht.
Varia:
-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/12 binnen brengen voor maand februari)

-

Restfonds: nieuwe truien en T-shirts zijn besteld. Gill bezorgt de factuur aan Mit

-

Op 4 januari organiseert Dienst Jeugd de Binnenspeeldag in GC Colomba (van 10
tot 17 u.). Er wordt – tegen vergoeding - hulp gezocht voor deze dag. Vorig jaar
hielp speelplein Alles Kids en JH ’t Excuus. Op de Buitenspeeldag hielp de
Scouts. Is er interesse vanuit de andere jeugdverenigingen?
o Den Aap vraagt eens na en laat iets weten.

-

Wanneer gaan we op jeugdraadweekend. Gill plaats een poll op de Facebook met
een aantal datavoorstellen. De data met de meeste stemmen wint.

-

Bedanking Toernee General
o Is alles in orde: muziek moet nog geregeld worden (Neree)
o Drank is besteld en hamburgers zijn in orde
o Alle leiding van voorbije jaar mag uitgenodigd worden
o Facturen zo snel mogelijk na afloop en ten laatste tegen 15/12 bezorgen aan
Mit voor uitbetaling subsidies

-

Graag tegen 10/12 de bevraging rond promotionele ondersteuning invullen. De
link staat in de Facebookgroep van de jeugdraad.

-

De kalender van de komende activiteiten graag consequent blijven aanvullen!

-

Er moet nog geld binnenkomen van de voorverkoop van Toernee General.
Iedereen vraagt na bij de achterban. Deadline is 31/12.

-

Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> dinsdag 8 januari om 20 u. bij
Chiro Erps-Kwerps

