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Goedkeuring verslagen jeugdraad maart en jeugdraadweekend april 2019



Komst Technische Dienst i.v.m. onderhoud lokalen
Roel stelt zich even voor.
De vraag om een wisselwerking te creëren tussen gebruikers van de lokalen en de diensten
die deze lokalen onderhouden. Graag respect voor lokalen, elektriciteit… Niet altijd
makkelijk om klusjes snel op te volgen op een maandag na een (verhuur)weekend.
Als er klusjes zijn die vermoedelijk meer werk of onderaannemers vragen, staat de TD altijd
open voor een overleg. Moeilijk om dit zomaar op te lossen omdat niet alle kunde en
professionaliteit intern in huis is (bv. schrijnwerk).



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:
 Kan er een deurstop aan de nooddeur komen zodat glas niet
telkens stuk gaat?
o Chiro Everberg:
 Het brandalarm is afgegaan, er brandt nu voortdurend een rood
lampje. Graag checken of dit al dan niet vervangen moet worden?
 De sleutel van het gaskot (ijzeren hok aan tuinhuis) is afgebroken
in het slot. Kan dit vervangen worden?
o Scouts Kortenberg:
 Scouts heeft een mailtje gestuurd met een overzicht van alle
klusjes. Wordt momenteel behandeld.
 Materiaalkot: schakelaars van het licht: Tom toont dit live aan
Roel.
o JH Den Aap:
 De schuifdeur werd geforceerd bij inbraakpoging. In het kader is
een stuk uit.
 De belichting boven kicker plaatsen?



Het vrouwentoilet loopt door

o JH Den Uyl:
 Wanneer worden de voegen in de muur opnieuw gezet? Roel kijkt
dit na
 Kunnen er nieuwe spots ingedraaid worden bij de inkom (net
boven bord ‘Jeugdhuis Den Uyl’)
 Er zijn twee stenen losgekomen bij het trapje aan de inkom
o JH ’t Excuus:
 De spot in het vrouwentoilet is kapot (linkertoilet)
 Kraan in lavabo was weg, maar is al vervangen
 Stand van zaken i.v.m. de vloer: de vloer werd nog niet
geschilderd. Is er materiaal voorhanden om het grote
houtoppervlak te schuren? Roel informeert eens bij bv. Boels.


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Crepe Titaux
 Chiro Late Night: eerste editie, goed geweest, veel geluk met het weer
 Inleefweek Aspi+
 Aspi+ brunch
 Kampinschrijvingen
Chiro Everberg
 Flurkse Feesten + Trailberg + Bombaspifuif
 Kampnamiddag
 Zware bieren
Scouts Kortenberg
 30+fuif
 Groepsfeest
 Pastafeest Jin
JH Den Aap
 Gewestfuif
Den Uyl
 Cinco de Mayo
 Reggeafeestje
’t Excuus

 Ladiesnight
 90ties en 00llies verplaatst naar latere datum
Speelplein
 Speelplein paasvakantie
 Warme oproep: wie als animator wil staan deze zomer, schrijf gerust in

Jeugd Rode Kruis
 Twee EHBO-sessies op speelplein gegeven bij de jongste groepen
 Stickerverkoop
 Hulpstand op Flurkse Feesten


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o Dinsdag 4 juni bij jeugdhuis ‘t Excuus



Terugkoppeling advies i.v.m. evenementenbeleid vanuit gemeentebestuur
o Het gemeentebestuur heeft jullie advies goed ontvangen en bekeken.
o Er zijn enkele zaken waarover het bestuur nog in gesprek/overleg wil gaan met de
jeugdraad, bv. sterke dranken vergunning, evenementendossiers…
o De vraag aan de jeugdraad om in de nabije toekomst enkele datums te zoeken
waarop er kan samengezeten worden om dit allemaal uit te klaren. Juni is misschien
niet ideaal omwille van examens. Graag 3-tal datums voorstellen aan de gemeente
die voor de jeugdraad passen. Dan kunnen we met alle betrokken diensten (jeugd,
evenementen, drugs- en alcoholpreventiedienst en de betrokken schepenen) kijken
wanneer we het overleg kunnen inplannen.
o Sterke drank vergunning: hierover willen we samen een gefundeerde beslissing
nemen. Huiswerk voor de jeugdraad: gezien er een gefundeerde beslissing dient
genomen te worden, is het aan de jeugdraad om na te denken over enkele
(preventie)maatregelen. De vraag aan de jeugdraad om tegen het overleg enkele
zaken op papier te zetten met betrekking tot:
 Hoe kan je meer klemtoon leggen op een positief uitgaansklimaat? (Bv. bij
een feestje niet enkel benadrukken welke (sterke) drank er aanwezig zal zijn,
maar eerder reclame maken voor het optreden…)
 Welke extra maatregelen kunnen er genomen worden voor veilig (sterke)
drankgebruik?
 Hoe denken jullie dat indrinken tegengegaan kan worden? Bezoekers vroeger
naar het evenement lokken. Hoe?
 Gill maakt een doodle om drie mogelijke datums vast te leggen
 Gill stuurt de 3 vragen naar elke vereniging. Elke vereniging denkt
hierover na en zet iets op papier. Deadline = 12 mei



Verder bekijken van de brainstormsessie: wat kunnen organisaties zoals bv. Lions
Club Kortenberg voor de (doelgroep van de) jeugdraad betekenen?
Dit werd verder uitgewerkt op jeugdraadweekend: er is het idee om een soort vriendenboek
van de jeugdverenigingen te maken dat verspreid kan worden in de gemeente.
Gill legt eens voor bij de Lions: willen zij dit financieel ondersteunen?



Toernee General
- Jens is met de DJ’s bezig. Nog twee in te vullen. Shayan is bezig met DJ ST en DJ
13 amps
- Kidsnamiddag
- Erik: Rode Kruis regelen
- Jens: Provinciemateriaal vastleggen
- Gill: Dever
Verslag van jeugdraadweekend komt vanavond online. Iedereen kan zich aansluiten bij
ofwel werkgroep ‘Kidsnamiddag’ of werkgroep ‘Jeugdhuizentoer’.



Varia:
-

Nieuws van Het Huis van het Kind:
o Het is even stil geweest rond het Huis van het Kind, maar op 25 april ging een
breed overleg door. Korte krijtlijnen:
 HvK plant een brochure uit te brengen met uitleg over de werking van
het HvK en de betrokken partners
 Oproep voor hulp tijdens de speelmarkt op woensdag 22 mei van 13 tot
17 u. Is er iemand die wil helpen?

-

Focusgroep cannabis: zie mail drugs- en alcoholpreventiemedewerker Sofie Fruyt:
welke jeugdvereniging staat hier voor open? Wie ziet het zitten om met zijn/haar leden
tussen 15 en 17 jaar op een zondagnamiddag deel te nemen aan de focusgroep?
-> Mit stuurt mail van Sofie door naar de 3 jeugdverenigingen. Zij bekijken wat
mogelijk is en laten hoe dan ook iets weten
+ Extra vraag: ‘Wie kan iets strafs?’ Binnen de campagne zijn ze op zoek naar jongeren
met talent, die iets strafs kunnen. Ze willen deze jongeren graag filmen.
Kennen jullie zo’n jongeren in Kortenberg?
 Denk erover na en laat het weten.

-

Infoavond adviesraden maandag 13 mei
o Wie gaat? Jens en Gill

-

Herbruikbare bekers: wordt dit door de gemeente voorzien? Vanaf 2020 zou dit
verplicht zijn. Mit vraagt een stand van zaken aan dienst Duurzaamheid.

-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/05 binnen brengen voor de maanden juli en
augustus)
o Chiro Flurk: kamp
o Chiro EK
o Den Uyl

-

ZAPfest: is er iets gebeurd met het jeugdhuizenoverleg en het plan van de DJ-sessies bij
elke vereniging? Momenteel te kort dag en geen budget voor de plannen. Kan naar
volgend jaar toe wél bekeken worden. We plannen een nieuw overleg in september om
alles verder uit te werken. Mit zal eind augustus contact opnemen.

-

JH Den Aap wordt 20 jaar: feest in september!

-

Kindergemeenteraad werd gisteren op de gemeenteraad goedgekeurd.

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 Nieuwe kern doet een feestje op 18/05
o Flurk:
 /
o Excuus
 /
o Scouts:
 Slotdag
o EK:
 Wafelverkoop
o Jeugd Rode Kruis:
 /
o Den Uyl:
 /

Volgende JR ->
Dinsdag 4 juni bij JH ‘t Excuus

