Verslag Jeugdraad 3 december 2019:
Aanwezig: Pieter, Janne (voorzitters), , Shayan (Den Uyl), Steffi, Barbara, Mats (JH Den
Aap), Aline, Fatou, Marie (Chiro Everberg), Ewout, Noor, Bram (Chiro Erps-Kwerps),
Marjon, Timo (Jeugd Rode Kruis), Kari (Scouts Kortenberg), Ronaldo (onafhankelijk), Mit
(jeugdconsulente)
Verontschuldigd: Dienst Gebouwenbeheer, Ann (schepen jeugd), Kasper
(penningmeester/Den Uyl), Laura, Karel, Kawan (JH Den Aap), Neree (’t Excuus)


Goedkeuring verslag jeugdraad november 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:
 Raam achteraan ketilokaal gaat niet toe
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Goot boven materiaalkot is verstopt en daardoor lekt het
binnen in de lokalen
o JH Den Aap:
 Klusjes vanuit vorige verslagen zijn nog niet in orde:
 Lichtscherm boven de inkom
 Toiletten
 Achterschuifdeur moet gemaakt worden
o JH Den Uyl:
 /
o JH ’t Excuus:
 /



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Spaketi: zeer lekker
 Aspi+ inleefweek

 Aspi+quiz: zeer tof
Chiro Everberg
 Chiroquiz: leuk
Scouts Kortenberg
 Kaas- en wijnavond: goed
 Dropping
JH Den Aap
 All-in avond: tof
 Bierproeverij vanuit Flurk: leuk
Den Uyl





Verschillende verjaardagsfeestje
Teamuilding
Jeneverberg
Bedanking jeugd

’t Excuus
 /
Speelplein
 /
Jeugd Rode Kruis
 Workshop in GBS De Negensprong begeleid


Update kalender
o



Voorstel voor nieuwe manier, niet met document (werd toch niet gebruikt, zie
vele activiteiten op 16 & 30 november terwijl er op andere weekendavonden
niets te doen was)
 Gedeelde agenda die jullie allemaal op jullie gsm, pc... kunnen zetten.
Ook voor groepsleiding, bestuursleden...
 Jeugdraad gerelateerde zaken:
https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=amV1Z2RyYWFkLmt
vcnRlbmJlcmdAZ21haWwuY29t
 Evenementen van verenigingen:
https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=cTgwNm82N3FxY2h0
dDRwN2tncWg1N3A3Y2dAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlL
mNvbQ

Wat wordt er verwacht van jeugdraadleden?
 Proberen aanwezig te zijn op elke jeugdraad. We hebben namelijk als
jeugdraad de mogelijkheid om mee te denken over het beleid in de
gemeente.

 Moeten er strengere regels opgesteld worden i.v.m. aanwezigheden
op de jeugdraad:
- 2x afwezig = trakteren. We bekijken dit op verenigingsniveau
 Aanwezig zijn op jeugdraadweekend: voorbereiding Toernee General
 Mee nadenken over en schrijven aan adviezen voor het
gemeentebestuur
 Meedraaien op evenementen van de jeugdraad (bv. TG en debat met
een vat)
 Belangen behartigen van kinderen en jongeren uit heel Kortenberg,
niet enkel vanuit de eigen vereniging



Debriefing Toernee General
o
o

o
o
o



Evaluatie bedanking jeugd
o
o
o



Het uur van het vat werd verschillende keren veranderd op dezelfde avond. Misschien
moeten we ons houden aan eerder gemaakte afspraken? Den Uyl vindt het jammer dat
verenigingen blijkbaar enkel afkomen wanneer er gratis drank is.
Gratis vat pas aansluiten als er van elke vereniging mensen aanwezig zijn, zo heeft
iedereen een ‘gelijke’ kans
Misschien moeten we volgende keer meer investeren in een DJ, een attractie… Dat
we er meer feest van maken.
 Eens over nadenken als we ook een nieuw concept voor Toernee General
uitdenken

Terugkoppeling Schepencollege op advies van de jeugdraad
o
o



Er zou een 10m lange kabel uit de geluidsmeter weg zijn. We moeten hier nog eens
achter zoeken. Mogelijks meegegeven aan de Provincie?
Op dit moment wordt TG gecategoriseerd in een klasse van 1000 aanwezigen. In
praktijk zit onze fuif in principe in een lagere klasse. Dit heeft (voordelige) gevolgen
voor het dossier, professionele security. Verder bekijken als we een nieuw concept
uitdenken.
Software Safe Party Zone: er is toestemming vanuit de privacycommissie om de
identiteitskaart te lezen, dus in principe zijn we in orde. Eens navragen bij de firma?
Bij EHBO: er werden minder mensen verzorgd.
We hebben als jeugdraad aangegeven dat er bij de opkuis meer aftrekkers en
kuismateriaal voorzien moeten worden.

Zie document: we overlopen samen de antwoorden vanuit het College
Wensen we hier nog verder op in te gaan?
 Nee, maar we spreken af dat we aanklampend werken en goed opvolgen of
alle acties op gang komen

Gelijke(re) verdeling van de nutskosten:
o

Wat betaalt de jeugdvereniging?
 Chiro Flurk: niets
 Den Aap:
 Elektriciteit: 165,84 euro per maandag
 Water en gas: door gemeente
 Afval:
 Den Uyl:
 Elektriciteit en gas: 492 euro per 3 maand
 Water: 100 euro per jaar
 Afval: 100 per jaar
 Chiro Erps:

o
o

 Water: 1300 euro per jaar
 Elektriciteit en gas: 892 per jaar
 Afval: 120 euro per maand
 Onduidelijk of het zowel voor Klapstraat als Kwerpsebaan is
 Excuus:
 50 euro (omwille van Colomba)
 Scouts:
 Elektriciteit, gas, water: 1800 euro
Wat betaalt de gemeente?
Hoe kunnen we dit gelijktrekken? In hoeverre wilt elke vereniging wel iets betalen?
 We willen afstappen van een ongelijkheid tussen jeugdhuizen en
jeugdverenigingen
 We willen gerust zelf een beetje betalen (voor onze zelfstandigheid en letten
op verbruik). Maar het mag niet teveel zijn en toch ongeveer hetzelfde voor
iedereen. De verschillen nu zijn veel te groot.
 Verschil heeft ook te maken met de staat van sommige gebouwen. Bv. Den
Uyl is een oud gebouw dat slecht geïsoleerd is. Hoe kunnen we dit
gelijktrekken?
 Kunnen we iemand laten langskomen om eens te kijken waar we kunnen
besparen?
 Als alles berekend is, kunnen we bv. een regeling treffen: 1/3 gemeente, 2/3
vereniging.
 Bekijken hoe we dit met ’t Excuus doen (betalen weinig omwille van
Colomba) en lokalenverhuur Scouts. Welke regeling treffen we hier?
 Misschien is het interessant om jaarlijks workshops te organiseren over “hoe
best omgaan met energie?” Kan regelmatig georganiseerd worden zodat
nieuwe leiding/groepsploeg ook meteen mee geïnformeerd zijn als de
oudleiding stopt.

o Mit: Alle cijfers verzamelen en berekenen met TD. Dan voorstel terugkoppelen
aan jeugdraad.


Subsidie propere lokalen: zie voorstel
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Er hangt een eventuele herwerking van het subsidiereglement in de lucht omwille van
de toevoeging van een puntensysteem i.v.m. netheid lokalen
Invoegen van een ‘subsidie’ propere lokalen wil zeggen: herverdeling van de
subsidieposten
Eerst bekijken wat wij verstaan onder propere lokalen: misschien moeten we zelf een
checklist opstellen waarop gemeente ons kan controleren i.f.v. orde en netheid, maar
ook van veiligheid.
In hoeverre is de controle objectief: wat proper is voor de ene, is nog altijd onordelijk
voor de andere? Objectieve criteria opstellen per gebouw
Kan er bij de controles altijd iemand van de leiding aanwezig zijn om op z’n minst
uitleg te geven bij bepaalde zaken zodat alles in een bredere context geplaatst kan
worden?
Kan een gemeente op een andere manier incentives voorzien i.p.v. geld?
Is er vanuit de jeugdverenigingen nood om hier geld tegenover te zetten? Is dit niet
eerder een straf omdat onze subsidieposten herverdeeld moeten worden en er dus op
andere posten verminderd wordt?
We snappen dat de gemeente de verenigingen wil stimuleren om de lokalen proper te
houden, maar om daarom andere subsidieposten te verlagen? Dat is niet echt
stimuleren/belonen.
Puntensysteem eventueel koppelen aan het betalen van de nutskosten?
Discussie even parkeren tot volgende jeugdraad: input beleid via schepen



Varia:
-

-

-

-

Stand van zaken vriendenboekje Lions: Wat is dit? Een brochure voor
bekendmaking van de jeugdverenigingen om zo meer kinderen, ook in
kansarmoede, tot bij de jeugdverenigingen te krijgen. De Lions wilt hierin een deel
sponsoren, maar willen een concreet voorbeeld van de brochure. Deze lay-out is er
niet geweest. De interesse is aan het afnemen. Wat doen we?
o We laten het idee van het vriendenboekje los en gaan dit eerder koppelen
aan de doelstelling uit het MJP: bekendmaking van de VT-pas
o We kunnen als jeugdraad een vrijblijvend advies schrijven over de VT-pas
en hierin aangeven dat we hier zelf ook bekender willen worden en mee
willen ondersteunen.
o Pieter schrijft aanzet voor dit advies. Wordt verder bekeken op volgende
jeugdraad
Terugkoppeling Kindergemeenteraad
o Het was tof, nuttig en vermoeiend 
o De laatste sessie mochten de kandidaat-kinderburgemeesters zich
voorstellen: de kinderen komen soms echt wel met goede punten! Zeker
een meerwaarde
o Kandidaten maakten een powerpoint. Mit post deze powerpoints in de
Facebookgroep. We kunnen als jeugdraad dan de belangrijkste zaken eruit
halen en als advies voorleggen aan het bestuur.
o To do voor iedereen: powerpoints van de kinderen bekijken en eruit filteren
wat interessant is om op door te werken
Datum jeugdraadweekend: 10 - 12 april
Drive aanvullen met alle informatie, draaiboeken… van de jeugdraad. Is altijd
handig
Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/12 binnen brengen voor de maand
februari)
o Winterrestaurant
o Scoutsbrunch
o Chiro restaurant
o Fakkeltocht EK
Is er een jeugdhuis open op 31/12: Den Aap is nog aan het overwegen. Ze laten
iets weten aan de scouts.
13/12 kerstmarkt gemeente: Jojo zal een standje hebben. Hier kindergemeenteraad
aan koppelen
Iedereen heeft de groetjes van Erik. Groetjes terug!
Komende activiteiten:
o Den Aap:
 14/12Kerstbar
o Flurk:
 Kerstfeestje
 3 koningen
 Spaghetti
o Excuus
o Scouts:

o EK:



8/12: Sint op de chiro + kleinste groepen naar Sintfeest gemeente
Kortenberg
 Kerstfeestjes + oud/nieuw
o Jeugd Rode Kruis:
 Gaan roetpiet spelen bij Sintfeest gemeente
o Speelplein

o Den Uyl:
 Gaming night

Volgende JR
Dinsdag 7 januari om 20 u. bij Chiro Erps-Kwerps

