Verslag Jeugdraad 5 april 2019:
Aanwezig: Gill,Kobe,Jens,Laura,Steffi,Ronaldo,Andreas,Tom
Verontschuldigd:


Goedkeuring verslag jeugdraad van maart 2019
Gelezen en goedgekeurd.



Klusjes update (alles op tijd doormailen)

Dringende zaken mogen altijd gemaild worden naar gebouwenbeheer@kortenberg.be


Nieuwe klusjes:
o Chiro Erps-Kwerps:
o Chiro Everberg: /
o Scouts Kortenberg:
o JH Den Aap: Kapstokken boven in gang ophangen(als het gaat),
Nieuwe brievenbus?(geen sleutel meer), Kapotte spiegel in mannen
wc vervangen indien mogelijk.
o JH Den Uyl:
o JH ’t Excuus:



Toer der verenigingen
o Chiro Erps-Kwerps
o Chiro Everberg: /
o Scouts Kortenberg
o JH Den Aap: Glow, was leuk, goede editie. Fight the fridge, frigo
bijna leeg dus was goed.
o Den Uyl
o ’t Excuus
o Speelplein
o Jeugd Rode Kruis



Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad: 7 mei, scouts Kortenberg



Verder bekijken van de brainstormsessie: wat kunnen organisaties zoals bv.
Lions Club Kortenberg voor de (doelgroep van de) jeugdraad betekenen?
Brainstorm vorige keer: zie vorig verslag

We denken verder na:
o Eventueel een boekje laten maken met daarin een overzicht van welke acties
elke jeugdvereniging doet voor (kansarme) jongeren. De Lions zouden de
vormgeving en druk op zich kunnen nemen?
o De Lions inschakelen bij de verdere uitwerking van de kidsnamiddag op
Toernee General, bv. investering in spelmateriaal, een extra attractie
→ Een concreet plan uitwerken op jeugdraadweekend zodat Lions
nadien gecontacteerd kunnen worden.
 Boekje iedere vereniging erin, Tom wil het maken. In vriendenboekjes stijl.
Lion’s club zou boekjes in elke bus in kortenberg moeten krijgen. Heeft lions
club gratis ontwerper.
Vragen:
Wie ben je:
Leukste activiteit:
Waar woon je:
Wanneer ben je thuis:
Lievelingsspel:
Ik eet graag:
Wat bieden wij aan:
Kan iedereen meespelen:
Gill en Andreas maken dit boekje/layout verder af.



Varia:

- Jaks : zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/04 binnen brengen voor maand juni en
voor 20/05 binnenbrengen voor de maand juli)
- Komende activiteiten:
Aap: 12 april gewestweekend.

Flurk: 26-27 Flurkse feesten, Bombaspi,Zware bierenavond, trailberg

o Variarondje:
 Steffi: Studeren in de bib gaat nog door? Terugkoppeling op
evenementenbeleid? Gill Vraagt.
 Tom: Wie is er geinteresseerd om kindergemeenteraad eens te
begeleiden? Janne wilt! Steffi mischien.
 Thibaud: Camionetje voor de jeugdraad? camionetje staat op de
gemeente/werkplaats en kan door verenigingen gebruikt worden voor met
evenementen te kunnen gebruiken.

