Verslag Jeugdraad 7 januari 2020:
Aanwezig: Pieter (voorzitters), Kasper (penningmeester/Den Uyl), Shayan (Den Uyl), Steffi,
Laura, Mats, Kawan (JH Den Aap), Aline (Chiro Everberg), Ewout, Bram (Chiro ErpsKwerps), Mit (jeugdconsulente), Ann (schepen jeugd)
Verontschuldigd: dienst Gebouwenbeheer, Timo, Marjon (Jeugd Rode Kruis), Janne
(voorzitter), Mariek, Kari (Scouts Kortenberg), Barbara, Karel (Den Aap), Fatou en Marie
(Chiro Flurk), Ronaldo, Erik (onafhankelijke), Neree (JH ’t Excuus)


Goedkeuring verslag jeugdraad december 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 is kapot: zal maandag 13/1 hersteld worden
o Chiro Everberg:
 /
o Scouts Kortenberg:
 Binnendeur aan het leidingslokaal is kapot
o JH Den Aap:
 Licht achteraan is kapot (de andere dan die onlangs
vervangen werd, eventueel ook vervangen door led)
 Schuifdeur: nog altijd een stuk uit – makkelijk om in te
breken
 Toiletten vervangen?
 Lichtbord boven de inkom verwijderen
o JH Den Uyl:
 Klink van de voordeur zit soms vast waardoor de deur soms
niet open gedaan kan worden (voordeur, de eigenlijke
branddeur)

o JH ’t Excuus:
 /



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps

 Gemeentelijk Sinterklaasfeest:
o Beter communiceren dat er geld nodig is voor drankjes
o Gratis kraantjeswater
o Leuke show
 Nieuwsjaarsfeestje: goed georganiseerd, fijne editie
Chiro Everberg
 Driekoningen
 Spaghetti-avond: iets minder winst dan vorig jaar. Combi met DAG5?
Scouts Kortenberg
 Kerstbar van de Jin: goed, veel volk
 Gemeentelijke Sinterklaasfeest met de groepen: leuk initiatief. Kleine tip:
voor de oudste groepen was de show misschien net iets te lang?
JH Den Aap
 Kerstbar: goed
 Open bij nieuwjaar
Den Uyl





Kerstfeestje speelplein
Hondenwandeling: 3de editie: top
Gaan werken met nieuwjaar
Black&white

’t Excuus

Speelplein
 Kerstfeestje in Den Uyl: goed verlopen
Jeugd Rode Kruis



Evaluatie nieuwe kalender
o De kalender verloopt nu via een online via een google agenda: hoe
werkt dit tot hiertoe?
 Nog niet echt ingeburgerd, maar sowieso wel een handig
systeem
 Pieter stuurt de link nog eens door naar Tom (of bij benadering
naar iedereen?)



Vervolg subsidie propere lokalen: input beleid?
o Lokalen moeten onderhouden worden zoals ze onderhouden zouden moeten
worden. Soms zorgt dit ook voor gevaarlijke situaties (elektriciteit waarmee

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

gerprutst is, lampen afgedekt, vuilnisresten…). Er worden vanuit de
jeugdverenigingen wel investeringen gevraagd, maar het is een
tweerichtingsverkeer (goed onderhoud is dan wel echt nodig). We zijn op zoek
naar een systeem om SAMEN de lokalen beter te kunnen onderhouden.
Kan er ook een ander systeem bedacht worden dan subsidies?
Checklist maken met wat een proper gebouw is (welke categorieën horen hier
bij?)
Voor de gemeente is het vooral een kwestie van veiligheid (nooduitgangen
vrij, geen gepruts aan de zekeringen…) en hygiëne (vuilnis, toiletten…)
De subsidie raakt aan de werking terwijl de lokalen verantwoordelijkheid zijn
van de leiding. De kinderen mogen niet de dupe zijn.
We volgen het principe van ‘voor wat hoort wat’, maar de herstelling van
sommige klusjes laat lang op zich wachten eer ze behandeld worden. Dit is ook
best frustrerend voor de jeugdverenigingen.
Momenteel zijn er viertal controles per jaar. Is dit niet te weinig om subsidies
aan te koppelen? Een controle per maand of een extra controle bij ‘vuile’
lokalen zou beter zijn om alles goed te kunnen opvolgen. Probleem: voldoende
mankracht om dit te verwezenlijken
Als ‘straf’ levende kerststal spelen op de kerstmarkt van de gemeente of zwarte
pieten op het Sinterklaasfeest als je als leidingsploeg de minste punten
gescoord hebt tijdens de controles doorheen het jaar?
Per lokaal een objectieve checklist opstellen waarop elke controle gebaseerd
zal worden
Leiding 24u op voorhand verwittigen dat er controle zal zijn zodat er iemand
aanwezig kan zijn voor eventuele toelichting
Als gemeente effectief deadlines vastleggen van wanneer de lokalen proper
moeten zijn na een ‘slechte’ controle (bv. binnen de week opruimen). Na een
slechte controle dus sowieso op heel korte termijn een tweede controle
inplannen
De klusjes van de properste lokalen worden het snelst uitgevoerd
Besluit:
 Checklist per lokaal opstellen
 Mogelijkheid geven aan de leiding om bij de controle aanwezig te zijn
 De properheid van de lokalen koppelen aan de snelheid van de op te
lossen klusjes
 Na een slechte controle -> opruimdeadline opleggen en als gemeente
een tweede controle inplannen
 Kleine werkgroep opstarten om dit verder uit te werken en
nadien terug te koppelen naar de algemene jeugdraad. Wie wil?
Ewout, Bram, Ceke, Tom, Mats en Pieter en/of Janne
 Voorstel uitwerken tegen jeugdraad maart



Vergadering evenementen (sluitingsuur, sterke drank…) vervolg
o Sluitingsuur: blijft behouden zoals het nu is (3 u. max.). Sporthal EK moet
altijd gekuist worden. We willen ook uniform blijven naar alle andere
evenementen van (cultuur, sport…)verenigingen. In Herent zal het sluitingsuur
vervroegd worden naar 3 u., gelijk met Kortenberg.

o Sterke drank vergunningen: wat is er gebeurd met de suggesties vanuit de
jeugdraad om mensen vroeger naar de fuif te krijgen. Steffi stuurt de suggesties
nog eens door.


Bespreken advies Vrijetijdspas
Pieter schreef een advies i.v.m. de Vrijetijdspas (voor achtergrondinfo: zie verslag
jeugdraad december). We bespreken het geschreven advies.
Opmerkingen:
Werking van de vrijetijdspas is onbekend terrein voor de jeugdraad. Er bestaat wel een
powerpoint die de werking uitlegt. Misschien moeten we deze eens bekijken op een
volgende jeugdraad.
Besluit: Pieter voegt nog een deeltje toe dat we nog meer info wensen over de werking
van de VT-pas en deelt het advies nog eens met de volledige jeugdraad. Nadien
bezorgen aan het schepencollege.



Bespreken powerpoints Kinderburgemeesters: wat halen we hier uit? Wat doen
we hier verder mee?
o Veel terugkerende thema’s:
 Verkeersveiligheid. Dit vinden wij als jeugdraad ook een belangrijk
thema.
 Extra promoten dat kinderen/leden meer met de fiets naar de
activiteiten komen. Buckysysteem?
 Skatepark: staat reeds opgenomen in de meerjarenplanning
 Milieu
o Besluit: ideeën rond verkeersveiligheid mee ondersteunen! Inplannen op de
volgende kindergemeenteraad (26 februari)! Wat zijn de ideeën vanuit de
kinderen?
o Komende jeugdraad telkens even tijd maken voor het thema verkeersveiligheid
o Tom plaatst de data van de kindergemeenteraad ook in de google agenda.



Varia:
-

-

JR-Facebookpagina vrij doods: hoe veranderen?
o Actiever berichten van gemeente Kortenberg delen
o Actiever evenementen van jeugdverenigingen promoten
o We denken er verder over na en nemen het volgende jeugdraad opnieuw
vast
Terugkoppeling Kindergemeenteraad:
o De kinderburgemeester en 5 kinderschepenen zijn verkozen. Er werden ook
5 juniorcommissie opgestart (sport, jeugd, milieu, onderwijs en mobiliteit).
Op 29 januari volgt een officiële eedaflegging.
o Op de voorbije Kindergemeenteraad stond de voorstelling van de (werking
van de) jeugdraad op de agenda. Janne sloot aan en stelde zichzelf en de
jeugdraad voor. Samen bekeken we wat de jeugdraad voor de
Kindergemeenteraad zou kunnen betekenen en omgekeerd. Hieruit kwamen
volgende ideeën:
 Samenwerken om bij evenementen herbruikbare bekers en
recycleerbare rietjes te gebruiken









Het samen organiseren van allerlei activiteiten zoals een
gamenamiddag, een feest voor de jongeren na elke examenperiode,
een filmnamiddag, een picknick in het park, een zoektocht…
Opnemen dat de inhoud van de scholenveldloop best wel eens mag
veranderen (het is altijd hetzelfde en hetzelfde stramien). Waarom
eens niet een Olympische dag bv.?
Het uitwerken van een strijd/spel tussen de scholen onderling of
onder de jeugdverenigingen bij de Dag van de Jeugdbeweging
Kringloopwinkel
De jongeren ‘kijk’ laten krijgen op bepaalde beroepen, bv. de politie
van Kortenberg ---- Hulpdienstendag
 Zitten enkele haalbare zaken tussen, bv. game-avond, feestje na
de examens (bv. telkens in een ander jeugdhuis)
 Extra financiering kan voorzien worden via projectsubsidies
raden (reglement wordt gestemd op GR van 13/01)

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/01 binnen brengen voor de maand maart)
o Glow in the dark
o Chirorestaurant

-

Datum volgende jeugdraad: Dinsdag 4 februari om 20 u.? Niet ideaal, want veel
mensen zijn weg tijdens de lesvrije week.
Pieter maakt een poll met enkele nieuwe datavoorstellen. Nu donderdagavond
wordt op basis van deze poll een nieuwe datum geprikt.

-

We willen graag terug een gezamenlijke jeugdhuizenactiviteit organiseren (cfr.
beursactiviteit): de jeugdhuizen zitten eens met elkaar samen en proberen iets uit te
werken.

-

Jojo vzw:
o Op paasmaandag (13/04) willen we graag een picknick/paaseierenraap
organiseren. We zoeken hiervoor een jeugdhuis dat op deze dag drank wil
komen verkopen tegen 50% van de inkomsten. Den Aap en Den Uyl
vragen eens na.
o Aan het begin van de grote vakantie willen we graag een wereldrecord
verbreken, namelijk het grootste waterballonnengevecht! Datum hiervoor
staat nog niet vast. Vraag aan jeugdverenigingen om hiervoor de achterban
warm te maken om aanwezig te zijn.
o Eerste twee kampen van Jojo vinden plaats tijdens de eerste twee weken
van augustus (na de Chiro- en scoutskampen). Wil de jeugdraad eens bij de
achterban horen of er leiding geïnteresseerd is om animator te zijn (5 euro
per dag)?
o We willen ook nog een startdag organiseren. Wanneer vallen de startdagen
van de Chiro’s? Meestal tegen eind september (begin academiejaar)
o Zijn er nog geïnteresseerden die mee in de werkgroep van Jojo willen
stappen (activiteiten organiseren, website onderhouden, komen helpen op
een evenement)?

-

Werken met herbruikbare bekers: vanaf januari 2021. Gemeente is bezig hiervoor
iets uit te werken.

-

Jeugdraadtenten: er is opnieuw een tent gesneuveld. Blijven er 1,5 over.
Kunnen de tenten eens op een andere locatie gestockeerd worden i.p.v. in Den
Uyl? Ze blijven voorlopig bij de scouts zijn.

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 10/01: Reggeatonfiesta
o Flurk:
 ?
o Excuus
 ?
o Scouts:
 ?
o EK:




14/02 Fakkeltocht
22/02 Daspirados
08/03 Chirorestaurant

o Jeugd Rode Kruis:
 ?
o Speelplein
 ?
o Den Uyl:
 14/02 Kickertornooi

Volgende JR
Dinsdag xxx februari om 20 u. bij ’t EXCUUS (?)

