Verslag Jeugdraad 7 augustus 2019:
Aanwezig: Gill (voorzitter), Shayan (ondervoorzitter), Steffi, Laura (JH Den Aap), Marjon en
Timo (Jeugd Rode Kruis), Neree (JH ’t Excuus), Ronaldo, Kobe (Chiro Everberg), Mit
(jeugdconsulent), Wouter, Jens en Tom (onafhankelijke), Ann (schepen jeugd), An
(werkplaatsen)
Verontschuldigd: Jonas en Ewout (Chiro EK), Andreas (JH Den Aap), Kasper
(penningmeester), Ann (schepen jeugd), Thijs, Jan Pieter, Mariek (scouts Kortenberg), Lotte
(Chiro Everberg)


Goedkeuring verslag jeugdraad juni 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:
 Boiler nog steeds: stukje wordt vervangen: afwachten.
Vraag aan TD om de Chiro op de hoogte te houden
o Scouts Kortenberg:
 /
o JH Den Aap:
 Pissijns: wordt opgevolgd na verlof van Roel
 Deur boven branddeur boven raakt niet meer toe
 Achterdeur: slot. TD al mee bezig, denken we?
 Verlichting aan voordeur bovenaan: kan deze verwijderd
worden?
o JH Den Uyl:
 Muur: moet nog opgevoegd worden. Dringend?
 Klink voordeur: pinnetje om klink vast te houden is eruit:
heel de klink komt mee bij openen/sluiten deur
 Buis van pissijn lekt
 TL-lamp aan toilet is nog niet gemaakt
o JH ’t Excuus:





Deur boven (van terras naar binnen) klemt af en toe, raakt
niet altijd in slot

Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 /
Chiro Everberg
 Kamp
 Buitenlandskamp
 Kampvuur na kamp
Scouts Kortenberg
 Kampen
 Trappistenavond juni
JH Den Aap
 Teambuilding
 Verjaardagsfeest
 Start of summer
Den Uyl





Zomerterras
Rommelmarkt
Verjaardagsfeestje
BBQ’s

’t Excuus

 We hebben een vloer!
 Geen specifiek evenement
Speelplein
 Speelpleinwerking zomer
Jeugd Rode Kruis

 Hulppost CRISISfestival


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)

o Datum volgende jeugdraad: dinsdag 3 september in Chiro Erps-Kwerps


Brochure Lions Club Kortenberg: Eddy van Lions Club komt even langs
o Lions en jeugdraad stemmen af wat het idee is rond het opstellen van een
vriendenboekje: jeugdverenigingen willen zich via een vriendenboekje
profileren: wie zijn we en wat doen we
o Enkele vragen ter verduidelijken worden mondeling uitgeklaard
 Waarom maken we dit?
 Bij wie willen we dit verspreiden?
 Kan hiermee alle jeugd bereikt worden? Ook de kansarmen? Meestal
zijn dit anderstaligen die geen digitale middelen hebben.
 In welke zin is het vriendenboekje verschillend met een
verenigingengids?
 We willen meer aantonen wat we doen, wat men bij de
jeugdverenigingen kan betekenen, link naar sociale tarief
o In dit project moet de focus gelegd worden op sociaal karakter: wat gaan we
anders doen voor kansarmen? Link met doelpubliek Welzijnshuis,
tweedehandsuniformen,Vrijetijdspas (sociaal tarief bij lidgeld), mogelijkheid
om aantal keer gratis te komen proberen bij chiro/scouts…
o Per vereniging een lijstje maken wat elke vereniging doet op dit gebied?
o Kidsnamiddag van TG: opnemen in dit boekje
o Misschien eerst een actie ondernemen naar de gezinnen in begeleiding bij het
Welzijnshuis? Aftoetsen in hoeverre dit resultaat heeft
o Contact opnemen met het Welzijnshuis om te horen of en hoe ze mee hun
schouders kunnen zetten onder de verspreiding van het boekje voor de
Kidsnamiddag in oktober
o Boekje ook ter beschikking leggen in Dienstencentrum, Colomba, de Bib, De
Kapstok, sporthal Erps… + online plaatsen
o In boekje werken met iconen, bv. muntjes voor prijsinformatie, telefoon voor
infogegevens, kalender voor moment van werken (bv. zondag)
o Vermelden hoe eigen vereniging bereikbaar is met openbaar vervoer e.d.
o Toestemming vragen om het boekje ook via de scholen te verspreiden: vragen
aan schepen
o Tip van de Lions: transport om kinderen naar evenement te krijgen is vaak een
issue bij kansarme gezinnen. Misschien eens horen bij Welzijnshuis of het
Lionsbusje hiervoor kan gebruikt worden: kinderen uit de buurt ophalen
o Aantallen klassen: Mit heeft deze. Kunnen aan de jeugdraad bezorgd worden
indien nodig.
o Wie zorgt voor een tekst voor zijn/haar vereniging:
 DEADLINE: WOENSDAG 21 AUGUSTUS!!!
 Gill maakt een google drive aan waarin iedereen zijn tekst kan posten
volgens bepaalde richtlijnen en vragen
 Excuus: Neree
 Flurk: Ronaldo
 Den Aap: Jens
 Den Uyl: Shayan
 Chiro Erps-Kwerps: ?
 Scouts Kortenberg: ?

 Jojo: Tom
o Shayan neemt contact op met Nicky om eens af te toetsen. Ook de Lions
nemen dit mee naar hun overleg met het Welzijnshuis binnen twee weken.


Datum overleg evenementen: mailen met Jan, Sofie, Ann en Wim
o Mit wacht tot iedereen uit verlof is om enkele data voor te stellen.



Kindergemeenteraad
o Erik, Tom en Mit zijn achter de schermen al bezig geweest. Flyer,
voorstellingsactiviteit voor in de scholen en eerste sessie zijn ondertussen
voorbereid.
o Verder plan?
 In september zijn we van plan om alle scholen te bezoeken. Tijdens dit
bezoek houden we een voorstellingsactiviteit om kinderen warm te
maken om bij de Kindergemeenteraad te zetelen.
 16/10: eerste bijeenkomst Kindergemeenteraad: uitleggen wat de
bedoeling is van de Kindergemeenteraad, uitleg over de gemeente an
sich (welke diensten…), brainstorm over welke thema’s de kinderen
zelf willen behandelen het komende jaar…
o Doelgroep: leerlingen tussen 4de en 6de leerjaar (met nadien uitgroei tot 1ste en
2de middelbaar)
o Data van de schoolbezoeken zullen bezorgd worden aan de jeugdraad: wie kan,
mag zeker mee!
o Wie goesting heeft om tijdens het jaar eens een Kindergmeenteraad te
begeleiden (meestal woensdag van 14 tot 16 u.): laat het zeker weten. De data
zullen telkens meegedeeld worden.



Toernee General
o Er staat een draaiboek op Facebook met iedereen zijn/haar taken.
o Wanneer je je taakje gedaan hebt, aanduiden in dit draaiboek.
o Evenementendossier indienen voor eind augustus! Ook parkeerverbod
voor parking Everberg aanvragen
o Shayan maakt een lijst i.v.m. sponsoring (extra tabblad in online draaiboek)
o Derde laptop Safe Party Zone: kan pas aangekocht worden na
begrotingswijziging. Mit volgt verder op.
o Promotour: 12/10



Varia:
-

Wie gaat uit jeugdraad volgend jaar: Wouter, Jens, Ronaldo

-

Jeugdraadtenten: niet de bedoeling dat deze meegaan op kamp. Er zijn heel wat
mankementen aan de tenten. Eigenlijk hebben we nog maar één goede tent. De
kapotte tenten worden naar het containerpark gebracht. Hoe kunnen onze tenten zo
snel kapot zijn?
o Idee: gezien er toch niet goed wordt omgegaan met de tenten: elke
vereniging koopt zelf 1 à 2 tenten aan. Dan wordt er hopelijk met meer
respect omgegaan met de eigen tent(en).

-

Restfonds:
o 1900 euro ter beschikking: denk al eens na over ideeën

-

Duurzame bekers: dienst Evenementen en dienst Duurzaamheid zijn bezig om
hierrond een beleid uit te werken. Wordt vervolgd.

-

Opruim lokalen: controle in september

-

Schuurmachine jeugdhuis ’t Excuus: Jeugdhuis heeft de huur van het
schuurmachine zelf moeten bekostigen (114 euro). Kan de gemeente hier toch niet
in tussenkomen?
o Mit bekijkt wat mogelijk is.

-

JOJO vzw: Tom is bezig met het oprichten van een vzw dat kampen zal
organiseren voor jeugd in Kortenberg (op verplaatsing, met overnachting). Vanaf
volgend jaar in de praktijk. Vzw aanvragen dient voor 30/09 te gebeuren. Wie zin
heeft om mee de schouders hieronder te zetten: geef een seintje aan Tom. Leuk
initiatief!

-

Elektriciteit jeugdhuizen: kan de gemeente dit betalen? Of op z’n minst gelijk
trekken met de 50 euro van ’t Excuus?
o Electriciteitsverlies? Laten checken door gemeente! Mit vraagt dit.

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/08 binnen brengen voor de maand
oktober)
o Toernee General (Tom) + kidsnamiddag (Tom)

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 Begin van het schooljaar-feestje?
 19/10: Den Aap all stars
o Flurk:
 Kampevaluatie
o Excuus
 Niks concreet
 12/10: feestje extern
 Begin september: onbekende activiteit
o Scouts:
 /
o EK:


/

o Rode Kruis:




12/08: Jeugd Rode Kruis – Grabbelpas
Vergaderen en teambuilding

o Speelplein
 Speelpleinactiviteiten tot 30 augustus
o Den Uyl:
 10/08: hondenwandeling
 31/08: teambuilding
 Verjaardagsfeestje

Volgende JR -> dinsdag 3 september om 20u bij
Chiro Erps-Kwerps (lokalen Klapstraat)

