Verslag Jeugdraad 4 juni 2019:
Aanwezig: Shayan (ondervoorzitter), Steffi, Laura (JH Den Aap), Marjon en Timo (Jeugd Rode
Kruis), Thijs, Jan Pieter, Mariek (Scouts Kortenberg), Neree (JH ’t Excuus), Mit (jeugdconsulent),
Jens en Tom (onafhankelijke)
Verontschuldigd: Ann (schepen jeugd), Jonas, Ewout (Chiro Erps-Kwerps), Ronaldo, Kobe, Lotte
(Chiro Everberg), Gilles (voorzitter), Kasper (penningmeester), Andreas (JH Den Aap), An
(Werkplaatsen), Wouter (onafhankelijke)


Goedkeuring verslag jeugdraad mei 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:
 /
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Wanneer zouden de werken op het terrein klaar zijn?
o JH Den Aap:
 Stand van zaken van de klusjes uit de vorige jeugdraad? Is er al
iets mee gedaan?
 De haag is enorm gegroeid en de buurman heeft gevraagd om
deze eens te snoeien. Kan dit?
 Mag het jeugdhuis twee palen in het gras zetten voor het
opbouwen van een pergola?
o JH Den Uyl:
 / (Hebben de klusjes zelf al doorgestuurd)
o JH ’t Excuus:
 Er lijken problemen te zijn met het elektriciteitscircuit
(waarschijnlijk heeft het iets te maken met de schakelaar aan de
spiegel boven de lavabo in de toiletten): wanneer het licht aan de
lavabo in de toiletten wordt aangedaan, dan valt de elektriciteit
uit. Kan dit eens nagekeken worden?



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
Chiro Everberg

Scouts Kortenberg
 Slotdag: wat minder weer, maar wel voldoende volk. Tof geweest.
JH Den Aap
 Aapocalypse
Den Uyl
 BBQ-feestjes
 Verjaardagsfeestjes
’t Excuus

Speelplein

Jeugd Rode Kruis
 Vergadering gehouden om Grabbelpas van de zomervakantie voor te bereiden


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad: Shayan maakt een poll op Facebook om een nieuwe
datum te prikken in de week van 5 tot 9 augustus. We houden jeugdraad in Den Uyl.



Bespreken en goedkeuren statuten jeugdraad
o De statuten van de jeugdraad moeten in de nieuwe legislatuur vernieuwd en indien
nodig aangepast worden. De jeugdraad ontving de aangepaste versie op 23 mei 2019
waarna opmerkingen en bedenkingen doorgegeven konden worden aan de
jeugdconsulente.
o Toevoeging bij stemming door onafhankelijke (art. 18, punt f): eerst dient er onder
de onafhankelijken onderling gestemd te worden zodat alle onafhankelijken één
gezamenlijke stem uitbrengen. Deze stem wordt nadien dan meegenomen in de
algemene stemming met de verenigingen.
o De definitieve vernieuwde versie, met opmerkingen vanuit de leden van de
jeugdraad, wordt vandaag op de jeugdraad bekeken en besproken.
o De statuten van de jeugdraad worden goedgekeurd.



Datum overleg evenementen: wat doen we?
o Mit bekijkt met Jan, Sofie en de schepenen enkele data. Een aantal mogelijkheden
worden voorgelegd aan de jeugdraad.



Brochure Lions Club Kortenberg
Gill staat momenteel in contact met de Lions Club en heeft hen het idee van de jeugdraad
(vriendenboekje als soort brochure) voorgelegd. Het is nog wachten op reactie vanuit de
Lions. Wordt vervolgd.
Misschien moet er bij de Lions nog eens benadrukt worden dat we in de brochure ook
opnemen wat we precies doen voor kansarme jeugd.
Shayan neemt verder contact op met Eddy om dit verder uit te klaren en zit er zo nodig eens
mee samen.
Alternatief indien Lions Club niet sponsort:
Eens nagaan of we het vriendenboek niet kunnen koppelen aan de Vrijetijdsgids van de
gemeente? Als extra dan bij de vereniging vermelden wat ze speciaal doen als sociaal tarief.



Toernee General
o Draaiboek:
 Draaiboek moet geüpdatet worden met de takenlijst. Shayan doet dit.
o Kidsnamiddag
 Nog niets mee gebeurd – voorbereiden op jeugdraad in augustus
o Vrijdagavond
 Nog niets mee gebeurd – voorbereiden op jeugdraad in augustus
o DJ’s
 DJ 13 Amps is een no go
 DJ ST als starter
 DJ Luke vragen?
 Nog een beschikbaar budget van 50 euro
o Hulppost Rode Kruis
 OK
o Materiaal Provincie
 OK – wel camionette nodig om alles op te halen
o Billijke vergoeding en SABAM
 Vraag aan Gilles om dit in orde te brengen
o Sponsors
 Kan elke vereniging op zoek gaan naar twee sponsors?
 Sponsorcontract komt eind deze week online (Shayan)
 In orde brengen tegen jeugdraad augustus
o Promotour
 Jens maakt tegen oktober een route op
 Bussen: nakijken wie dit in orde moet brengen



Varia:
-

De scouts is voor Klapmosfeer nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor opbouw en
shiften. Ze hebben een vragenlijst naar elke vereniging gestuurd i.v.m. aantal helpende
handen, returns.... Oproep om dit in te vullen en terug te bezorgen.

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/07 binnen brengen voor de maand september)

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 22/06: Start of summer
o Flurk:

o Excuus
 Vloer leggen in de zomermaanden
o Scouts:

o EK:

o Rode Kruis:
 12/08: Grabbelpas
o Den Uyl:


Volgende JR -> in Den Uyl. Datum wordt later
gecommuniceerd

