Verslag Jeugdraad 1 oktober 2019:
Aanwezig: Gill (voorzitter), Shayan (ondervoorzitter), Kasper (penningmeester) Steffi, Laura
(JH Den Aap), Kobe (Chiro Everberg), Ewout, Bram, Ceke en Noor (Chiro Erps-Kwerps),
Mariek, Kari (Scouts Kortenberg), Mit (jeugdconsulente), Jens, Wouter en Tom
(onafhankelijke)
Verontschuldigd: Ann (schepen jeugd), Marjon, Timo (Jeugd Rode Kruis), Andreas (JH Den
Aap), Ronaldo, Lotte (Chiro Everberg), Dienst Gebouwenbeheer, Neree (JH ’t Excuus),


Goedkeuring verslag jeugdraad september 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:
 De schuiframen: TD zou vandaag geweest zijn om
grendeltjes te plaatsen
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Pompbak in de keuken is volledig verstopt/lekt heel fel
 Buitenstop op het terras werkt niet meer
o JH Den Aap:
 Schuifraam
 Verlichting aan voordeur bovenaan: kan deze verwijderd
worden?
 Toiletten blijven een groot probleem (veel geurhinder)
o JH Den Uyl:
 Boven in het bestuurslokaal staat een paspop. Het raam
daarachter heeft een grote speling (laat dus veel lucht door).
Kan dit nagekeken worden?
 Mannentoilet lekt nog steeds
o JH ’t Excuus:
 /



Toer der verenigingen

Chiro Erps-Kwerps
 Startdag Chiro: gezellig, wat volk geweest
 Afscheidsbbq oudleiding: zeer tof
Chiro Everberg
 Startdag Chiro: tof
 Leidingsweekend: heel tof
Scouts Kortenberg
 Overgang + melkfuif: zeer succesvol (200 inschrijvingen)
 Klapmosfeer: veel volk, klachten over het geluid, maar festival op zich is
goed verlopen
JH Den Aap
 1 euro boit: heel veel volk
 Terug naar schoolfeestje
Den Uyl
 Retrofeestje: wel wat volk geweest
 Opruim gehad
 Gewoon open gehouden tijdens weekends
’t Excuus
 /
Speelplein
 /
Jeugd Rode Kruis
 /


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o Woensdag 2 oktober om 19.30 u. in de cafetaria van het
gemeentehuis: overleg evenementenbeleid n.a.v. het advies vanuit de
jeugdraad
o Maandag 14 oktober om 20u.: voorstelling meerjarenplanning in
gemeentehuis
o Dinsdag 5 november om 20 u. in het gemeentehuis (derde verdiep,
cafetaria)



Vriendenboekje jeugdraad – Lions Club Kortenberg:
o Wat nu op de google drive staat, werd doorgestuurd naar de Lions
o Lions vragen een voorbeeld van het boekje met lay-out
o Laura zet zich erachter



Toernee General: afwerking
o Shayan overloopt het draaiboek en vult ter plekke aan
o Promotoer Toernee General









De toer komt binnenkort online
Volk invullen op de excel - iedereen betaalt voor het aantal
ingeschreven personen
Men betaalt voor men op de bus stapt (regelen in eigen vereniging, dan
totaalbedrag betalen aan Kasper)
Busverantwoordelijken:
 Gill, Kobe en Jens voor de bus van Everberg
 Shayan en Jonas (?) voor de bus van Erps-Kwerps
 Samenkomst van de bussen aan Colomba
 Jens zet alle info nog eens online
Elke vereniging neemt een emmer, kuismateriaal en zakjes mee
Affiches, flyers en plakband neemt Shayan mee
Busschema en route: Jens

o Toernee General: vrijdagavond
 Concept in grote lijnen: Toch een tocht: op de drie locaties iets
verzamelen, met nadien een eindspel
 Eindspel op de parking van Everberg indien deze al vrijgemaakt werd
 Uren en praktische info zal Jens nog bezorgen
 Jens, Wouter, Kasper en Jens werken verder uit
 Na het spel: ticket fuif aan goedkoper tarief aankopen in JH Den Uyl
 Deadline: 20 oktober
o Toernee General: kidsnamiddag
 Tom en Marjon maakten een grote Monopoly – valsspelerseditie: je
moet verplicht valsspelen om te kunnen winnen
 Loopt van 14 tot 16u voor iedereen tot en met het eerste middelbaar
 Ook aanbod voor jongere kinderen: 1 springkasteel
 Kan Den Uyl openhouden tijdens de namiddag voor een terras voor de
ouders? Ja, moet wel lukken
 Groepen worden ter plekke ingedeeld. De opdrachten zijn aangepast
aan de leeftijdsgroep
 Veel leiding nodig als helpende handjes tijdens het spel
 Oproep aan de leiding om fair punten te geven tijdens het spel
 Vieruurtje (fruit – grenadine) wordt door de jeugdraad voorzien. Eigen
vereniging hoeft niets mee te nemen
 Evenementenzone + parkeerverbod werd aangevraagd
 EHBO: Marjon





Oproep aan alle leiding om na afloop mee op te ruimen (briefen aan de
achterban): mee opbouwen en mee opruimen
Jens brengt Tom in contact met de materiaalverantwoordelijke van
Chiro Flurk voor materiaalaanvraag
Verantwoordelijke kidsnamiddag (aanwezig zijn, leiding briefen)
 Scouts: Mariek
 Erps: Bram
 Everberg: Jens regelt dit met de huidige hoofdleiding

o Toernee General: fuif
 DJ’s: in orde
 Licht en geluid: in orde
 Provinciemateriaal: in orde
 Ophalen vrijdag (camionette via Gill)
 Terugbrengen maandag
 Promomateriaal: in orde
 T-shirts: zijn gewassen (een deel werd weggegooid)
 Toegangenskaarten: doen we niet
 Facebookevenement werd gemaakt: delen en vrienden uitnodigen mag!
 Actie met VIPpakket (zuipkaart + hamburger)
 Actie met affiche
 Artikel Jaks: in orde: staat in Zoeklicht
 Herassen, nadars, podiumelementen: zijn aangevraagd.
 Takenoverzicht: op de opbouw zelf
 Aanvraag plakzuilen: gebeurd
 Security: nog niet 100% in orde: Wouter regelt verder
 Brouwer aanvragen: gebeurd
 Affiches plakken na promotour
 Verzekering afsluiten: gebeurd
 Buren informeren: nog niet in orde - 1 week op voorhand bussen
 SABAM: gebeurd
 Billijke vergoeding: gebeurd – factuur mag aan Mit bezorgd worden.
Gemeente betaalt een deel terug
 Veiligheidsoverleg: dinsdag 15 oktober: Gill en Shayan gaan hiernaar
toe
 Shayan stelde een lijst op met nuttige nummers
 Noodplan: ok
 Wisselgeld: aangevraagd
 Klein materiaal fuif: Gill
 Raiders DJ’s: Shayan
 Fuifzaal klaarzetten: 1à 2 man per vereniging voorzien
 Safe Party Zone materiaal ophalen UiTbalie: Shayan haalt alles op
vrijdag 25 oktober.
 Fuif:
 Verantwoordelijke opzet zaal: Shayan en Ewout
 Verantwoordelijke inkom/buiten (opzet): Gill
 Kassa: Shayan
 EHBO: Timo en Marjon
 Verantwoordelijke toog: Shayan en Ewout















Verantwoordelijke DJ’s: Jens
Verantwoordelijke security: Wouter, Gill?
Aankopen en catering medewerkers: Shayan
Contactpersoon politie/brandweer: Shayan en Gill
Signalisatie rookverbod…: Gill drukt alles af
Drugs- en alcoholpreventiemedewerker:
o Oordopjes
o Polsbandjes – in orde
Vuilniszakken: Shayan
Tenten: Gill
Bureaulampen: Den Uyl, Gill, Mariek
Kassabakken: Shayan
Fluohesjes: Chiro Erps
Indien er materiaal aangekocht moet worden: aanvullen in
Google drive tegen dinsdag 22 oktober. Shayan gaat alles halen
op woensdag 23 oktober
Shiften:
o Shift 1: Flurk en Den Aap: ingevuld
o Shift 2: Scouts en Excuus
o Shift 3: EK, Den Uyl en speelplein
o Invullen taken jeugdraad op de fuif: zie draaiboek
Shayan. Iedereen: achterban mobiliseren

o Bedanking Toernee General
 Jeugdhuis Den Uyl
 Vrijdag 29 november
 Hamburgers vastleggen: Shayan


Huiswerk n.a.v. overleg evenementenbeleid:
o Jens en Steffi hadden het op zich genomen om enkele zaken rond het
huiswerktaakje tegen het overleg van morgen op papier te zetten
o Zie bijlage voor hun voorbereidingen
o We overlopen de voorbereiding en vullen aan



Varia:
-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/10 binnen brengen voor de maand
december)

-

Infosessie Meerjarenplanning (MJP) + advies jeugdraad op de MJP
Op maandag 14/10 om 20u in de raadzaal vindt een infosessie plaats waarin de
meerjarenplanning zal worden voorgesteld aan de vrijetijdsraden.
Aansluitend kunnen we met de jeugdraad samenzitten om alvast aan het advies op
dit meerjarenplan te beginnen. Dit advies moet binnen zijn op 4/11. Korte termijn
dus. Wie kan aanwezig zijn op maandag 14/10? Shayan, Steffi, Kasper, Gill
o Extra vergadering inplannen op 22 oktober: Wouter zet nog op Facebook
hoe laat en waar

o Online doorwerken via een google docs
o Finaliseren op 28 oktober: verder afspreken op 22 oktober
-

Restfonds: Herinnering:
o
o
o
o

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

-

Dag van de jeugdbeweging: appels of bandjes?
o Appels kost te veel
o Bandjes zou rond 270 euro kosten:
 Tom bestelt de bandjes en levert ze af aan de verantwoordelijken
van de jeugdbewegingen
 Logo Flurk en Excuus ontbreken nog
 Logo speelplein: Shayan past nog aan
 Tom bestelt bij Maxevent
 Verdelen op de Chiro’s en de scouts op zondag 13 oktober
 Aantallen:
> 250x Flurk
> 400x Scouts
> 250x Erps
 Dag van de Jeugdbeweging: vrijdag 18 oktober

-

Eerste Kindergemeenteraad:
o woensdagnamiddag 16/10 van 14 tot 16u:
 Erik kan niet.
 Iemand die graag mee wil begeleiden: Eventueel Shayan, laat nog
iets weten

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 Klerensale
 19/10: Den Aap All Stars
o Flurk:
 23/11: Quiz
o Excuus
 /
o Scouts:
 5-6/10: planningsweekend
 19/10: afscheid oudleiding
 16/11: Kaas- en wijnavond
 30/11: Dropping
o EK:


Leidingsweekend



14-18/10: inleefweek (buren verwittigen)

o Rode Kruis:
 /
o Speelplein
 Herfstvakantie: speelpleinwerking
o Den Uyl:
 9 november: Jeneverberg
 Herfstvakantie: hondenwandeling thema Halloween

Volgende JR
Woensdag 2 oktober om 19.30 u.: overleg
evenementenbeleid in cafetaria gemeentehuis
+
Maandag 14 oktober om 20 u.: voorstelling MJP +
opmaak advies in de raadzaal (3de verdiep
gemeentehuis)
+
Dinsdag 22 oktober: schrijven advies
Meerjarenplanning (locatie en uur volgen)
+
Dinsdag 5 november om 20 u. in het
gemeentehuis (3de verdiep, cafetaria)

Bijlage: voorbereiding huiswerktaak n.a.v. het overleg over het
evenementenbeleid
Sterke drankvergunning
Volgende voorbeelden zijn een combinatie van wat wij nu al doen in verband met sterke drank en in
het algemeen alcohol en waar we nog aan kunnen werken.



Hoe kan je meer klemtoon leggen op een positief uitgaansklimaat?
o

o
o
o



De activiteiten die in de Kortenbergse jeugdhuizen georganiseerd worden, zijn
doorgaans gericht op een bepaald thema. Voorbeelden hiervan zijn Glow in the Dark,
reggae night, back to school. Er wordt steeds gezorgd voor een leuke inkleding van
het thema. In sommige van deze gevallen wordt er eens een drankje aangeboden dat
bij het thema past. In het geval van sterke drank wordt dit dan steeds aangevraagd.
Bij de aanvraag moet er een reden gegeven (zoals thema,…) worden en op voorhand
aangeven welke dranken er geschonken zullen worden.
Extra promoten van alcoholvrij aanbod, bv. mocktails
Klemtoon leggen op DJ’s
Gebruik van Safe Party Zone op Toernee General (overmatig alcoholgebruik proberen
te ontmoedigen via gebruik SPZ)

Welke extra maatregelen kunnen er genomen worden voor veilig (sterke)
drankgebruik?
In het jeugdhuis worden de volgende punten gebruikt om overmatig drankgebruik tegen te
gaan:
o Personen achter de bar worden gebrieft. Leeftijd nakijken is belangrijk.
o Als iemand kennelijk te veel gedronken heeft, zal er kraantjeswater aangeboden
worden.
o Papieren van drugs en alcoholpreventie worden overal opgehangen.
o Tijdens deze avonden blijft er steeds minstens één iemand nuchter.
o Sterke drank consumpties worden steeds aanzienlijk duurder verkocht dan de
frisdrank.
o Activiteiten waar inkom wordt gevraagd, wordt gewerkt met verschillende bandjes
om -16jarige te onderscheiden van +16jarige (en +18jarige voor sterke drank)
o Grote activiteiten krijgen alcohol-perimeter van de gemeente
o Extra promoten van alcoholvrij aanbod, bv. mocktails
o Bij activiteiten extra promoten van bus- en fietsgebruik i.p.v. de auto (gebruik maken
van groep Kortenberg Fietst)
o Mensen die vroeger komen: goedkopere inkom (proberen indrinken tegen te gaan)



Hoe denken jullie dat indrinken tegengegaan kan worden? Bezoekers vroeger
naar het evenement lokken. Hoe?
o
o
o

Happy hour in het begin van de fuif. Dit voor bier EN frisdrank.
Grote volkstrekker vroeg op de avond. (artiest of activiteit)
Inkom goedkoper voor mensen die vroeg komen

o
o

Activiteit voor de fuif vb. zwaar bierenavond van Chiro Flurk.
Verlagen van de financiële drempel voor de bezoekers.

