Verslag Jeugdraad 8 januari 2019:
Aanwezig: Shayan (ondervoorzitter), Ewout, Jonas, Pieter (Chiro Erps-Kwerps), Jens,
Ronaldo, Kobe (Chiro Everberg), Steffi, Laura, Andreas (JH Den Aap), Neree (JH ’t Excuus),
Mit (jeugdconsulent), Wouter en Tom (onafhankelijke), Ann (schepen van jeugd)
Verontschuldigd: Gill (voorzitter), Kasper (penningmeester), Noor (Chiro EK), Lotte (Chiro
Everberg), Thibaud (Den Aap), Jan Pieter en Thijs (Scouts), Marjon, Timo (Jeugd Rode
Kruis), ? (werkplaatsen)


Bezoekje Lions Club
o Lions Club geeft uitleg over hun werking en wil bekijken met de jeugdraad
waar er samengewerkt kan worden rond projecten voor de jeugd.
o Lions bestaat reeds meer dan 100 jaar, wil maatschappelijk werken door
fondsen in te zamelen om zo kansarmen te helpen rond bepaalde thema’s:
zicht, milieu, armoede, diabetes en kinderkanker.
o Hierbij is hun focus op kinderen en jeugd heel belangrijk
o Voorbeelden van Kortenbergse projecten die de Lions al gesteund hebben:
Jongerencentrum Cidar voor jongeren met thuisproblemen, Malpertuus, ICC
voor blinde jongeren, Vrijetijdspas van gemeente Kortenberg om kansarmen
deel te laten nemen aan het verenigingsleven, de inrichting van De Kapstok,
3070-mobiel (busje voor het Welzijnshuis zodat mindermobielen opgehaald
kunnen worden), Honk (kinderen met syndroom van Down), opleiding voor
leerkrachten rond pesten op school (reeds 1 school in Kortenberg die dit
hanteert)
o Zijn er zaken die de Lions voor de (doelgroep van de) jeugdraad kan doen?
Kunnen we kansarmen stimuleren om naar de jeugdbeweging te komen? Waar
kunnen we steun gebruiken?
o Ideeën, projecten mogen altijd voorgesteld worden aan de Lions
o Mailadres Lions: gilissen.e@telenet.be



Welkom Ann Vannerem, nieuwe schepen van jeugd + korte kennismaking
(namenrondje en voorstellen jeugdverenigingen)



Goedkeuring verslag jeugdraad van december 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:
 Ewout heeft het onlangs rechtstreeks doorgegeven

o Chiro Everberg:
 Alles ok en gemaakt.
o Scouts Kortenberg:
 /
o JH Den Aap:
 Sleutel voor de vitrinekast komt er nog aan. Wordt
momenteel bijgemaakt.
o JH Den Uyl:
 Verwarming is opnieuw stuk. Krivaro is onlangs geweest,
maar dit heeft niet geholpen.
 Sicli is langsgeweest om de brandblusapparaten te
controleren. Lieten een papier achter omdat er niemand
aanwezig was. Aan TD om een afspraak te maken?
o JH ’t Excuus:
 Wat is de stand van zaken i.v.m. de vloer?


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Kerstfeestjes
 Oud op nieuw
 Film
Chiro Everberg
 Driekoningen en spaghetti-avond
Scouts Kortenberg
 Nieuwjaar gevierd. Wel politie moeten bellen omdat een onbekende groep
vuurwerk wilde afschieten op de scoutsterreinen. Politie is niet langs
kunnen komen
 Kerstontmoeting: was weinig volk
JH Den Aap
 Loempiaboit
 Kerstbar
 Nieuwjaar
 Helpen op het feest van de burgemeester
Den Uyl
 Sinterchouffe: trouwe volk was op post
 Gaan werken op nieuwjaar
 Black&white: raar volk over de vloer gehad

’t Excuus

 Nieuwjaar gevierd
 Verjaardagsfeestje
Speelplein
 Kerstfeestje met vooral de oude garde
 Spaghetti-avond gehouden, ook met de ‘jeugd’
Jeugd Rode Kruis

 /


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Oproep aan elke vereniging: Graag de gepasseerde feestjes verwijderen
o Datum volgende jeugdraad:
o 12 februari om 20 u. bij Chiro Everberg



Stand van zaken geschreven advies i.v.m. evenementenbeleid
o We overlopen wat er reeds neergeschreven werd.
o Aanvullingen:
 Afschaffing VVK:
 bijvoegen dat Safe Party Zone-software inderdaad een
effectiever systeem van werken is, maar dat het systeem nog
niet op punt staat: te traag, extra computer gewenst
 Communicatie tussen gemeente en jeugdraad weglaten
 Gebruik Safe Party Zone is momenteel niet consequent in
gebruik: enkel de grote jeugdfuiven en niet bv. Infinity, Crisis…
-> zou meer gestroomlijnd moeten worden
 Sterke drank vergunning:
 Vermelden dat sterke drank bij sommige evenementen binnen
het concept hoort, bv. beach party, Jeneverparty, après ski
 Benadrukken dat er ook telkens non-alcoholische alternatieven
ter beschikking zijn
 Voor Warmste Kerstmarkt: kan er geen algemene sterke
drankvergunning aangevraagd worden en niet elke vereniging
afzonderlijk? Eens navragen bij Jan
 Sluitingsuur in gemeentelijke zalen
 Zowel voor sporthallen als voor jeugdhuizen: geleidelijke
uitstroom
 Politiereglement nog eens deftig bekijken
 Doorzichtiger en eenvoudiger aanvraagformulier + flexibelere
aanvraagperiodes
 Er is momenteel een heel grote administratieve mallemolen om
toelating te krijgen voor een evenement





Kan er eventueel een onderscheid gemaakt worden tussen
nieuwe evenementen en gekende evenementen: moeten gekende
evenementen helemaal van A tot Z opnieuw besproken worden
door alle diensten?
Kan dit afhankelijk zijn van de debriefing? Indien in debriefing
lijkt dat evenement goed verlopen is, mag het evenement het
volgend jaar via een verkorte procedure?
 Kleinere evenementen (van bv. een jeugdhuis): te moeilijk en te
gek voor woorden om dit een maand op voorhand aan te vragen
Transparante uitleg opstellen samen met dienst Evenementen:
hoofdpunten van het evenementenbeleid weergeven
 Dit is gewoon doen en uitwerken! Eens samenzitten met Jan om
dit uit te werken.
 Hoe werken we dit verder af? Pieter, Wouter, Kobe en
Shayan
 Deadline: 1 februari !!



Jeugdraadweekend
o Gill is vandaag afwezig – wordt verplaatst naar volgende jeugdraad
o Voorstel van datum: Shayan maakt een poll op Facebook om een weekend vast
te leggen



Varia:
-

-

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/01 binnen brengen voor maand maart)
Misschien moeten we echt werk maken om mensen zoals de Lions te betrekken.
Brainstormsessie op een volgende jeugdraad inplannen.
Ewout wenst iedereen goede examens
Het nieuwe gemeentelijke beleidsplan zal tegen de zomer klaar zijn. Nadien zal de
jeugdraad om advies gevraagd worden.
De leiding van de scouts vraagt of er bij de andere jeugdverenigingen ook nood is
om vanuit de gemeente studeerplekken ter beschikking gesteld te krijgen, bv. in
Colomba. Of elke jeugdvereniging zet zijn eigen lokalen nog eens goed in de
kijker en nodigt anderen uit om op hun locatie te komen studeren?
Eens bekijken wat de mogelijkheden zijn bij gemeentelijke zalen zoals Colomba,
Atrium, …
Bekijken wat praktisch nodig is: elektriciteit, wifi, iemand om te monitoren
Mit neemt mee naar interne dienst. Bekijken voor examenperiode juni
Ann ging in november naar een infosessie bij een jeugdhuis in Mechelen met
topinfrastructuur. Mogelijks kunnen we hier heel wat inspiratie halen voor onze
eigen jeugdhuizen. Misschien kunnen we hier eens op bezoek gaan? Het zou goed
zijn om jeugdhuizen ook andere functies te kunnen geven. De opdracht voor een
jeugdhuis kan soms zeker meer zijn dan ‘een bar openhouden’.
Ann gaat volgende week ook nog naar infodag over cultuur en jeugd: input volgt
nog

-

Komende activiteiten:
zie google drive

Volgende JR -> dinsdag 12 februari om 20 u. bij
Chiro Everberg

