Verslag Jeugdraad 12 februari 2019:
Aanwezig: Gill (voorzitter), Shayan (ondervoorzitter), Kasper (penningmeester), Ewout en
Jonas (Chiro Erps-Kwerps), Jens, Ronaldo, Kobe, Lotte (Chiro Everberg), Steffi, Laura,
Andreas (JH Den Aap), Marjon enTimo (Jeugd Rode Kruis), Neree (JH ’t Excuus), Erik (JH
Den Uyl/Speelplein Alles Kids), Mit (jeugdconsulent), Wouter en Tom (onafhankelijke), Ann
(schepen van jeugd), An (werkplaatsen)
Verontschuldigd: Noor (Chiro Erps-Kwerps), Thibaud (JH Den Aap), Thijs en Jan Pieter
(Scouts Kortenberg)


Goedkeuring verslag jeugdraad van januari 2019
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 (nooddeur) aan de vrouwentoiletten: deze
werd al twee maal hersteld, maar is opnieuw stuk. TD is al
langs geweest om te kijken. Er moet nog uitgeklaard worden
of de deur wel hersteld kan worden. Zo niet, moet er een
nieuwe komen.
 Opmerking van TD: deuren en klapramen boven staan vaak
open, ook al is er niemand aanwezig. Aandacht voor
hebben!
o Chiro Everberg:
 Verwarming: thermostatische kranen lijken niet te werken,
verwarming kan dus niet minder gezet worden. Kan dit
nagekeken worden?
o Scouts Kortenberg:
 ?
o JH Den Aap:
 Een buitenspot die op de parking schijnt is kapot
o JH Den Uyl:
 TL-lamp aan de toiletten gaat niet meer aan. Deze werd al
meermaals vervangen, maar geen enkele lijkt te werken. Iets
met elektriciteit?



Toog aan de wasbak: hier is een gat. Kan dit nagekeken
worden?

o JH ’t Excuus:
 Er is een bankiraiplank van het terras doorgezakt aan het
‘peukengat’. Er werd tijdelijk iets overgelegd nu. Graag
herstellen.
 Lamp aan de lavabo in de toiletten is kapot
 Er werd met Roel verder afgesproken i.v.m. de verf voor de
vloer






Opmerkingen vanuit de Technische Dienst
Indien er gestudeerd of vergaderd wordt in de lokalen, blijven er veel
etensresten achter. Deponeer dit in de vuilbak (trekt anders ongedierte
aan). Ook flesjes bier opruimen.
Vuilbakken dicht doen als je een hele week niet in de lokalen bent
(geurhinder!).
Lichten blijven ook regelmatig branden in de lokalen, meer aandacht
hebben om deze te doven als er niemand is.
Tafels voor nooduitgangen en brandblussers verwijderen. Er mogen
geen voorwerpen voor nooddeuren en brandblussers staan!

Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Aspi’s hebben leiding gegeven tijdens de examens
 Schaatsen met de leden
Chiro Everberg
 Zondagnamiddagen
 Driekoningen Spaghettidag
 Schaatsen met de leden
 Chiropolis: films gekeken
Scouts Kortenberg
 ?
JH Den Aap
 Personeelsfeest De Grubbe: tof
 Privéfeest van 50-jarigen
 Vrijdagavondfeestje
Den Uyl
 Verjaardagsfeestjes
 Deelname aan Tournée Mineral
’t Excuus

 Twee verjaardagsfeestjes

 Margimix
Speelplein
 /
Jeugd Rode Kruis

 Vooral vergaderd


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o 5 maart om 20 u. bij JH Den Aap



Stand van zaken advies i.v.m. evenementenbeleid
o Wouter heeft nog enkele zaken aangepast in het document, maar desondanks
werd het advies nog niet definitief afgewerkt.
o Hoe wordt dit verder aangepakt: Gill en Wouter bekijken dit en werken alles
af.



Brainstormsessie: wat kunnen organisaties zoals bv. Lions Club Kortenberg voor
de (doelgroep van de) jeugdraad betekenen?
Brainstorm:
o Voorstel van Den Uyl: kansarme jongeren stimuleren om naar het jeugdhuis te
komen door de Lions de kosten van drankkaarten op zich te laten nemen zodat
deze jongeren slechts een symbolische euro moeten betalen voor een
drankkaart. Op die manier kunnen ze ook naar het jeugdhuis komen en iets
drinken. Kanttekeningen:
 Hoe beslis je wie hier recht op heeft? Samenwerken met Welzijnshuis
via de Vrijetijdspas?
 Zet dit niet aan tot drinken? Slechts één drankkaart per maand voorzien
o Lidkaarten van jeugdhuizen laten betalen, maar is een lidkaart nog veel waard
momenteel?
o Aankoop van truien en T-shirts van verenigingen zodat alle kinderen/jongeren
een trui/uniform hebben
o Meer focussen op bekendmakingsacties van de jeugdhuizen en
jeugdbewegingen: kunnen Lions dit voor een stuk financieren? Bv. om
infofolders over de jeugdverenigingen te betalen om in heel Kortenberg te
bedelen?
o Lions betrekken bij de kidsnamiddag van TG: is echt op kinderen gericht. Kan
misschien grootser/professioneler aangepakt worden om meer volk te lokken?
En op kidsnamiddag een infofolder uitdelen?
-> We laten het nog even bezinken en nemen het volgende jeugdraad terug vast.



Debriefing Toernee General
o Alles is OK verlopen, op twee zaken na:








Nieuwe afspraak: We moeten in de toekomst een namenlijst van
helpers doorgeven aan de politie om na te kijken wie mag helpen en
niet (strafblad e.d.). Aan de kassa stond namelijk iemand die eigenlijk
niet in contact mocht komen met -16 jarigen. Dit had vermeden moeten
worden. Daarom moet de lijst van de helpers tijdig doorgegeven
worden aan de politie.
De geluidsmeting was er enkele keren over: we moeten de meting van
het geluid op de avond zelf op USB zetten en dit aan de gemeente
bezorgen. En zorgen voor een andere geluidsmeter die verder in de zaal
geplaatst kan worden (die van de Provincie).
Er wordt bekeken om VVK te laten afschaffen omwille van het gebruik
van de SPZ-software. Het bestuur wacht hiervoor op het
evenementenadvies van de jeugdraad.
Een editie met weinig incidenten

Jeugdraadweekend
o Het weekend vindt plaats van 5 tot 7 april
o Verdere inplanning van het weekend volgt nog



Varia:
o Het vernieuwd subsidiereglement (zie jeugdraad december 2018) werd gisteren
goedgekeurd op de Gemeenteraad. Het reglement treedt vanaf 1 maart in
werking
o Studeren in de Bib: wordt momenteel nog onderzocht. Misschien is een combi
mogelijk tussen de Bib en de kleine zaal in Colomba. Wordt vervolgd.
o Veiligheidsoverleg Daspirados: Chiro EK stelt zich de vraag hoe het kan dat
deze fuif nu ineens een peter- en meterschap moet hebben zonder dat dit op
voorhand bevraagd werd bij de leiding? Dit voelt aan als een sanctie die de
werking moeilijker maakt.
 Daspirados blijft een risicofuif en er is weinig continuïteit of opvolging
bij de organisatie. Het zijn altijd nieuwe mensen die niet goed
geïnformeerd zijn. Er moet meer overdracht zijn tussen de vorige en
nieuwe organisatoren. Er zou best een engagement van twee jaar zijn
zodat informatie-overdracht makkelijker loopt.
 De Chiro vindt het jammer dat er hiervoor geen inspraak vanuit de
Chiro is gevraagd ondanks dat het gebrek van inspraak in het
memorandum werd opgenomen.
 Misschien eens opnieuw bespreken op de debriefing van Daspirados.
Misschien zijn er andere manieren om de continuïteit te waarborgen?
o Wouter werd gisteren gebeld door An Verdeye (raadslid van Groen): zij had
nog enkele vragen over het nieuwe subsidiereglement en stelde voor om af en
toe samen te zitten om nauwer contact te creëren. We moeten als jeugdraad
alert zijn voor politieke inmenging. Willen we hierop ingaan?




Als de vraag komt, willen we hier positief op antwoorden, maar dan
alle partijen uitnodigen voor dit overleg zodat we zo neutraal mogelijk
blijven.
We sturen een mailtje naar alle gemeenteraadsleden om te vragen of ze
nood hebben aan een overleg tussen jeugdraad en andere politieke
partijen.

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/02 binnen brengen voor maand april)
-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 22/02: fight the fridge

o Flurk:
 16-17/02: winterrestaurant
o Excuus
 02/03: après ski
o EK:
 16/02: Daspirados
 23/04: Winterrestaurant
o Rode Kruis:
 02/03: Rode Kruis café
o Den Uyl:
 08/03: Pré-St-Patricks’ Day

Volgende JR -> dinsdag 5 maart om 20 u. bij JH
Den Aap

