Verslag Jeugdraad 3 september 2019:
Aanwezig: Gill (voorzitter), Shayan (ondervoorzitter), Kasper (penningmeester) Steffi,
Andreas (JH Den Aap), Marjon (Jeugd Rode Kruis), Ronaldo (Chiro Everberg), Ewout (Chiro
Erps-Kwerps), Thijs, Berre, Mariek (Scouts Kortenberg), Mit (jeugdconsulent), Jens en Tom
(onafhankelijke), Ann (schepen jeugd)
Verontschuldigd: Dienst Gebouwenbeheer, Laura (JH Den Aap), Timo (Jeugd Rode Kruis),
Neree (JH ’t Excuus), Wouter (onafhankelijke), Jonas (Chiro EK)


Goedkeuring verslag jeugdraad augustus 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:
 Er zijn veel ramen die het beginnen te begeven. Dit werd al
doorgegeven aan TD. Meer specifiek betreft het de
schuiframen aan het Guiterlokaal en de schuiframen aan het
Ketilokaal
o Chiro Everberg:
 Boiler beneden: wordt opgevolgd door TD
o Scouts Kortenberg:
 Er zijn drie kapotte ramen in het Welpenlokaal (al
doorgegeven volgens Tops)
o JH Den Aap:
 Wat is de stand van zaken van de schuifdeur en voordeur?
Opmetingen werden gebeurd. Vervolg?
 Kan er terug een haag komen rond de parking? Is vroeger
afgebrand.
 Toiletten blijven een probleem
o JH Den Uyl:
 Vijs van de klink van de voordeur is weg. Klink komt er
helemaal uit bij het openen van de deur.
 Is er al meer info over de ‘gehandicaptenramp’: An en Roel
zouden dit op het Schepencollege voorleggen. Al gebeurd?
 Het jeugdhuis vraagt zich af of de TD voor inox asbakken
kan zorgen (gelijkaardig aan die in GC Colomba). Graag
terugkoppeling naar het jeugdhuis.

o JH ’t Excuus:



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Twee zomerkampen gehad.
 Verder niks speciaals
Chiro Everberg
 Niks speciaals gedaan
Scouts Kortenberg
 Niks speciaals
JH Den Aap
 Niks speciaals

Den Uyl

’t Excuus


Speelplein
 Zomervakantie: alles ok
Jeugd Rode Kruis
 Grabbelpas gegeven: heel goed


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o Dinsdag 1 oktober bij jeugdhuis Den Aap
o Woensdag 2 oktober om 19.30 u. in de cafetaria van het gemeentehuis:
overleg evenementenbeleid n.a.v. het advies vanuit de jeugdraad



Vriendenboekje jeugdraad – Lions Club Kortenberg:
o Stand van zaken:
o Iedereen behalve Chiro EK heeft dit ingestuurd. Ewout spoort Jonas
aan.
o Gill leest na op spelling en grammatica
o Nadien doorsturen



Toernee General: vooruitgang
o To do’s die klaar zijn graag aanduiden op de Excel
o Ingevulde sponsorpapieren mogen aan Kasper en Gill bezorgd worden
o Vrijdagavondspel: spel maken samen met Wouter (Krinkelspel)
o Prijzen fuif: 3 euro op vrijdag (voor leden), 5 euro aan de kassa, na 23 u. 7 euro
o Startuur fuif: 21u
o Shiften verenigingen: zie document



Promotoer Toernee General
o To do’s die klaar zijn graag aanduiden op de Excel
o Bussen promotour zijn geregeld. Het zijn twee bussen met stekkers, dus op
elke bus kan een box gezet worden. Eén bus vertrekt bij Chiro EK, de andere
bij Chiro Flurk, dan samen naar Colomba.
o Ewout stuurt de rekening van de bussen door naar Kasper voor betaling
o Sam Gooris speelt in De Toekomst als wij promotour houden. Opportuniteit?
o Jens: route promotour opstellen tegen volgende jeugdraad



Datum overleg evenementenbeleid met evenementenbeheerder Jan, drugs- en
alcoholpreventiemedewerker Julie (vervanger Sofie), schepen Vannerem en
schepen Moons
o Woensdag 2 oktober om 19.30 u. in het gemeentehuis (cafetaria)
o Huiswerk (zie verslag mei)
 Sterke drank vergunning: hierover willen gemeentebestuur en
gemeentediensten 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?
-> Jens en Steffi proberen iets op papier te zetten.



Kindergemeenteraad
o Geplande schoolbezoeken (reacties tot hiertoe ontvangen):
 De Negensprong: donderdag 3 oktober om 13 u.





De Klimop: donderdag 3 oktober om 14.45 u.
Wie graag mee wil, geeft een seintje aan Mit

Varia:
-

Restfonds:
o
o
o
o

Budget is 1900 euro
Budget verdelen: 271 euro per vereniging
Factuur bezorgen aan Mit
Facturen meenemen naar jeugdraad van november!

-

Duurzame bekers:
o De gemeente testte tijdens de zomer (bv. ZAPfest, Kortenberg Zingt) zelf
bepaalde scenario’s uit. Deze scenario’s worden na de zomer nog
geëvalueerd.
o In het najaar zal er vermoedelijk een werkgroep opgestart worden vanuit de
gemeente met mensen uit het werkveld om bepaalde zaken te bekijken en
advies in te winnen om zo samen een werkbare piste uit te werken.
o In de budgetten van komende werkjaren werd er nu al budget voorzien
voor ‘duurzaamheid’. Hieronder valt ook de aankoop van herbruikbare
bekers.
o Vanaf 2020 is gebruik van herbruikbare bekers enkel verplicht voor grote
evenementen. Vanaf 2021 verplicht voor alle evenementen. Er is dus nog
wel wat marge op de uitwerking van een beleid hieromtrent.
o Wordt zeker vervolgd vanuit dienst Evenementen en de nieuwe
duurzaamheidsambtenaar.

-

Sintfeest: De gemeente organiseert op zondag 8 december voor de eerste keer een
‘uitzwaai-Sintfeest’ in GC Colomba. Alle jeugd is hiervoor uitgenodigd.
Jeugdbewegingen zijn van harte welkom om met hun leden naar de show te
komen. Graag inplannen in de jaarkalender. De details volgen nog.

-

Opruim lokalen: Denk eraan: controle in september

-

Voor Flurk, EK en scouts: Kampbegrotingen met ticketjes/facturen voor ALLE
aankopen binnendoen ten laatste 29 september. Geen bijhorend ticketje = geen
uitbetaling.

-

Inventarisatie beamers: Vraag vanuit dienst ICT: er dient een oplijsting te
gebeuren in welke gemeentelijke infrastructuur er momenteel een beamer en/of
scherm aanwezig is. En wat eventueel gewenst is. Let op: geen zekerheid dat dit er
ook effectief komt!
Locatie

Jeugdhuis Den Aap
Jeugdhuis Den Uyl

Wat is aanwezig?
Beamer, scherm of
beiden?
nee
Nee

Gewenst?
Beamer vast/los?
Losse beamer
Losse beamer

Jeugdhuis ’t Excuus
Chiro Everberg
Chiro Erps-Kwerps
Scouts Kortenberg

Nee
Nee
Nee
Nee

Losse beamer
Losse beamer
Losse beamer
Losse beamer

-

Gebruiksovereenkomsten van de lokalen worden opnieuw ondertekend voor
werkjaar 2019 – 2020

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/09 binnen brengen voor de maand
november)

-

Shayan werd gecontacteerd door Eddy van de Lions: wanneer is alle info voor het
vriendenboekje beschikbaar? Lions hebben volgende week vergadering en willen
het boekje voorleggen aan de anderen.
Lions hadden vandaag ook een gesprek met het Welzijnshuis. Ze hebben de info
vanuit de jeugdraad hier nog niet kunnen voorleggen. Moet dus nog verder
opgevolgd worden.
Iedereen: teksten aanvullen en nalezen

-

Facturen in het kader van Toernee General: Tijdig aan Kasper bezorgen voor de
betaling

-

Kidsnamiddag:
o Parkeerverbod Everberg werd aangevraagd
o Hoeveel budget is hiervoor? Tom rekent na wat er nodig zou zijn en laat dit
nog weten

-

Dag van de jeugdbeweging: Idee om appels te laten bedrukken met het logo van de
jeugdraad. De gemeente vraagt zich of hoeveel de jeugdraad hier zelf financieel
van kan/wil dragen?
Is er animo vanuit de jeugdraad?
Eens navragen of we gratis festivalbandjes kunnen fiksen via Verbond, Chiro
Nationaal. Gill vraagt eens na bij Woodie.
Eventueel budget vrijmaken voor bandjes door gemeente gefinancierd?
Tom: graag concrete prijzen bezorgen voor zowel appels als bandjes (1000 stuks)
Mit bezorgt Tom de website waar bandjes voor ZAPfest worden besteld.

-

Jonas stopt met de jeugdraad. Bram en Ceke komen vanaf jeugdraad oktober mee.

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 1 euro fuif
o Flurk:
 Startdag

o Excuus

o Scouts:
 Melkfuif
 Klapmosfeer
o EK:


Startdag

o Rode Kruis:
 Startdag
o Speelplein
o Den Uyl:
 Retrofuif

Volgende JR
Dinsdag 1 oktober om 20 u. bij jeugdhuis Den
Aap
+
Woensdag 2 oktober om 19.30 u.: overleg
evenementenbeleid in cafetaria gemeentehuis

