Verslag Jeugdraad 5 november 2019:
Aanwezig: Shayan (ondervoorzitter), Kasper (penningmeester/Den Uyl) Steffi, Barbara,
Laura, Mats, Karel, Kawan (JH Den Aap), Aline, Fatou, Marie (Chiro Everberg), Ewout,
Bram (Chiro Erps-Kwerps), Marjon, Timo (Jeugd Rode Kruis), Neree (’t Excuus) Mariek,
Kari (Scouts Kortenberg), Neree (JH ‘t Excuus), Ronaldo, Kobe, Tom, Pieter, Janne, Erik
(onafhankelijk), Kari en Mariek (scouts Kortenberg), Mit (jeugdconsulente), Ann (schepen
jeugd)
Verontschuldigd: Gill (voorzitter), dienst Gebouwenbeheer


Goedkeuring verslag jeugdraad oktober 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:
 1 toilet dat verstopt is: in de damestoiletten in het oude
gebouw, de rechtse
o JH Den Aap:
 Idem als vorig verslag: bord aan de inkom
 Toiletten
 Achterdeur
o JH Den Uyl:
 Buitenverlichting is stuk
 Binnen in het bestuurslokaal is de starter van de lamp stuk
 Sifon van de mannentoilet lekt
o JH ’t Excuus:
 /



Toer der verenigingen

Chiro Erps-Kwerps
 Inleefweek
Chiro Everberg
 Inleefweekend met de leiding: tof
Scouts Kortenberg
 Planningsweekend met de leiding
 Afscheid van de oude leiding
JH Den Aap
 Closetsale
 Allstars
Den Uyl
 Retrofeestje
 Hondenwandeling
’t Excuus
 Reüniefeestje: gezellig
Speelplein
 Herfstvakantie: goed geweest
Jeugd Rode Kruis
 Initiatie gegeven
 Hulpposten (bv. Toernee General)


Update kalender
o Nieuwe data invullen op google drive! (zie link in de Facebookgroep)
o Datum volgende jeugdraad:
o Dinsdag 3 december om 20 u. bij Chiro Everberg



Toernee General: evaluatie



Promotour
 Flyers werden niet zoveel uitgedeeld
Vrijdagavondspel
 Goed verlopen











De hele groep kon bezig zijn en dat is een meerwaarde
Tof om terug naar alle jeugdhuizen te kunnen gaan
Is bij het Excuus alles goed verlopen (Neree afwezig): ja, alles
in orde!
Kidsnamiddag
 Goed verlopen
 Meer kinderen als vorig jaar
 Lovende reacties! (Beste kidsnamiddag ever!)
 Bepaalde dingen die moesten aangevraagd worden, waren niet
in orde (bv. parking vroeger laten vrijmaken, marktkast laten
openen, afzetten van de Gemeentehuisstraat…) -> Opnemen in
draaiboek vorig jaar?
Fuif
 Veel op vrijdag al opgebouwd: goed en praktisch
 Tof
 Snelle opkuis
 Safe Party Zone:
o crasht heel veel -> moet eens bekeken worden
o duurt lang om een identiteitskaart te scannen
o Inbreuk op privacy? Systeem werd wel goedgekeurd
door de privacy commissie en er is een
politiebevelschrift
 Goede editie. Wel hier en daar enkele negatievere reacties op
Facebook: achtergelaten flesjes, brikjes, T-shirts…
 Veel T-shirts van de medewerkers zijn weg
 1200 euro uitgegeven aan DJ’s: slechts enkele in de zaal weten
echt de waarde van de DJ’s -> naar volgend jaar: ofwel
investeren in een echte DJ of bespaar op de DJ’s en gebruik
lokale DJ’s
 Miscommunicatie bij het verdelen van de drankkaarten
 Algemeen gevoel dat de fuif niet meer zo goed aanslaat? Het
wordt er niet echt beter op. Misschien eens nadenken over een
ander concept? En een andere naam?
 Kuismateriaal in sporthal Erps-Kwerps: weinig (bv. slechts 3
aftrekkers). Ander materiaal zit achter slot en grendel. Ofwel
zelf kuismateriaal voorzien ofwel beter aftoetsen bij de
gemeente. Opnemen in draaiboek.
 We werken met heel veel vrijwilligers, wat leuk is, maar zij
drinken eigenlijk een ganse tijd gratis. Niet goed voor de
inkomsten. Voorstel om de toogshiften enkel door
jeugdraadmensen te laten doen. Zeker het tappen, want door het
niet goed kunnen tappen, gaat er veel bier verloren.
Algemeen:
 Weinig geplakt deze editie?
 De enveloppe met geld tijdens de promotour werd nog niet
teruggevonden: 255 euro is kwijt… Onduidelijk waar of wat er
gebeurd kan zijn.
 Facturen die nog nodig zijn:
o Facturen DJ’s: Jens

o
o
o
o

Verzekering: Gill
Security: Wouter
Fotograaf: Bjarne
Bussen: nog komende



Bedanking van de jeugd na Toernee General
 Jeugdhuis Den Uyl
 Vrijdag 29 november
 Alle leiding of bestuursleden zijn welkom
 1 vat gratis + 1 gratis hamburger van Jeanine
 Communiceren dat gratis vat om 21u wordt aangesloten
 Hamburgerkraam vastleggen: Shayan
 Facturen hamburgers, brouwer… zo snel mogelijk na de bedanking
bij Mit!!!



Advies uniformisering subsidiereglement
o Het gemeentebestuur wil alle subsidiereglementen van alle raden
uniformiseren. Daarvoor werden bepaalde sjablonen en werkingsdocumenten
uitgewerkt. Zo werd er een algemene afsprakennota opgesteld met richtlijnen
waaraan alle diensten zich moeten houden (timing, doel subsidie
omschrijven…). Op basis van deze afsprakennota werd een sjabloon voor een
subsidiereglement opgesteld. Dit sjabloon dient als basis voor de reglementen.
Hierdoor zullen alle subsidiereglementen een uniforme indeling/opbouw
kennen.
o De twee subsidiereglementen van jeugd (de jeugdsubsidies + subsidies voor
grootschalige jeugdevenementen) werden in zo’n uniform sjabloon gegoten.
De jeugdraad moet hier ook een advies over schrijven.
o Vanavond voorstelling van de herwerkte reglementen. Wat is er veranderd?
Bijna niks, op drie zaken na:
 In het reglement van grootschalige jeugdevenementen:
 De uiterlijke termijn van indienen werd aangevuld: ‘De
subsidieaanvraag voor grootschalige jeugdevenementen moet
minstens 2 maanden voor aanvang van het evenement en ten
laatste voor 30 november ingediend worden bij de dienst
Jeugd.’
 In het reglement erkende jeugdverenigingen:
o Punt 1.2.3.1: Toelage als jeugdraad. Termijn is
vastgelegd op inlevering van documenten voor 1
december.
o Punt 1.2.3.3: Organisatie vrijwilligersbedanking.
Deadline werd toegevoegd: ‘Dit bedankingsevenement
dient plaats te vinden voor 30 november.
o Kan de jeugdraad akkoord gaan met deze veranderingen? Ja
o Graag een officieel advies schrijven met handtekening voorzitter en indienen
voor 4/12 -> Mit volgt mee verder op.



Terugkoppeling vanuit de Kindergemeenteraad
o Eerste Kindergemeenteraad vond plaats op woensdag 16/10. Er kwamen 30-tal
kinderen opdagen.
o We hebben vooral eerst kennisgemaakt en nadien gebrainstormd over thema’s
die zij belangrijk vinden. De drie grote thema’s die hieruit kwamen zijn milieu,
fietspaden en skatepark
o De drie thema’s worden op de volgende Kindergemeenteraad (13/11) verder
uitgeklaard met de kinderen en met experts in deze gebieden verder besproken
(bv. Natuurpunt, mobiliteitsambtenaar en skater): wat bedoelen ze hiermee?
Waaraan denken zij?
o Eventueel nadien de ideeën van de kinderen nadien terugkoppelen naar de
MAR en de GAMV
o We zullen ook een logo met de kinderen ontwerpen
o Er zal ook een verkiezing zijn tot kinderburgemeester. Er zijn tot hiertoe al 4
kandidaten. Het verkiezingsplan moet nog even verder uitgewerkt worden.
o Officiële eedaflegging van de kinderburgemeester vindt plaats op 29 januari.
o Steffi komt af voor de Kindergemeenteraad van 13/11
o Neree komt af voor de Kindergemeenteraad van 30/11 (tot 17u)



Varia:
-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/11 binnen brengen voor de maand januari)

-

Restfonds:
o Alle facturen binnen?
 Enkel jeugdhuis Den Uyl nog
o Budget is 1900 euro
o Budget verdelen: 271 euro per vereniging
o Factuur bezorgen aan Mit ten laatste vrijdag 8/11

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 16/11: All-in avond
 14/12: Kerstbar
o Flurk:
 23/11: Chiroquiz
o Excuus
 13/12: Lichtjesstoet samen met Landbouw Kortenberg
o Scouts:
 16/11: Kaas- en wijnavond
 30/11: dropping
o EK:



16/11: Spaketi
17/11: Aspi+ inleefweek



30/11: Aspi+quiz

o Jeugd Rode Kruis:
 /
o Speelplein
 Kerstfeestje?
o Den Uyl:
 9/11: Jeneverberg
 29/11: bedanking jeugd


Nieuwe voorzitter/penningmeester?
o Wie stelt zich kandidaat als nieuwe voorzitter(s)?
 Shayan
 Pieter & Janne
 Uitkomst na stemming: Pieter en Janne met 7 stemmen! Congratz!
o Kasper en Erik blijven penningmeester! Hoera!





Tom stopt met de jeugdraad, met pijn in zijn hart. Wil graag nog betrokken worden bij
adviezen of bv. kidsnamiddag van TG
Kobe stopt ook met de jeugdraad.
Jaks: in de Jaks mogen echt veel meer artikels vanuit de jeugd komen!

Volgende JR
Dinsdag 3 december om 20 u. bij Chiro Flurk
Everberg

