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Janne en Neree moeten op de volgende jeugdraad trakteren want ze zijn opnieuw
afwezig!



Goedkeuring verslag jeugdraad januari 2020
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:
 Dampkap is kapot
 Rioolgeur in het kuiskot. Onduidelijk wat of hoe?
 Enkele meldingen op het brandsysteem. Weten niet wat we
ermee moeten doen.
 Gordijnen graag vervangen door geluidsdichte wanden
(zoals beloofd bij de renovatie)
o Scouts Kortenberg:
 /
o JH Den Aap:
 Bedankt voor de nieuwe toiletten! Den Aap is er blij mee!
 Pissijns zijn nog steeds in slechte staat
 Buiten bij de branddeur: de deur vliegt snel open waardoor
deze tegen de muur slaat. Veel schade. Kan er een rubberen
top/deurstop ofzoiets komen?
 Schuifdeur achteraan nog altijd niet gemaakt. We gebruiken
nu een branddeur als voordeur, wat eigenlijk ook niet mag.
Kan er werk gemaakt worden van de schuifdeur achteraan?




Boven in één van de lokalen moet nog een lichtschakelaar
komen.
De klink van de deur bij de toog is los.

o JH Den Uyl:
 Scharnier van het luik naar de kelder is stuk
 Dak van het buitenterras is geplooid door storm Ciara. Moet
dit via de verzekering?
 We lieten een spandoek maken. Kan de gemeente dit
omhoog hangen? Net onder de camera, tegen de gevel. De
spandoek is 2x1.50m
 Mag er een ander slot komen op het bestuurslokaal zodat de
stockageruimte (is nu de boilerruimte) leeggemaakt kan
worden zoals de voorschriften omschrijven? Indien een
ander slot op het bestuurlokaal kunnen de waardevolle
spullen daar bewaard worden zonder dat iedereen hier
zomaar aan kan.
o JH ’t Excuus:
 /


Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 /
Chiro Everberg
 /
Scouts Kortenberg
 Winterbar: ok
JH Den Aap
 Reggeaton: niet zo succesvol, maar was dan ook tijdens de examens
 Personeelsfeest van De Grubbe
Den Uyl

 Black&white
 Verjaardagsfeestje
 Tournee Mineral
’t Excuus

Speelplein

 /
Jeugd Rode Kruis
 /


Gelijke(re) verdeling van de nutskosten
o Er werd een ‘werkgroepje’ opgestart omdat dit breder getrokken moet worden
dan enkel de jeugdlokalen. Het gaat bv. ook om sportinfrastructuur gelijk(er) te
trekken.
o Werkgroepje kwam op 14 januari samen. Doel is om nu alles gezamenlijk te
inventariseren (uniformiseren van wie welke nutskosten moet betalen, over de
sectoren heen). Uiteindelijk moet dit ook vertaald/opgenomen worden in de
gebruiksreglementen/overeenkomsten van de gebouwen.
o We bekijken ook of we via de nieuwe duurzaamheidsambtenaar per gebouw
het EPC kunnen laten berekenen om zo objectieve gegevens per gebouw te
kunnen oplijsten.
o Verdere timing: maart/april
o Den Uyl heeft onlangs zelf een meting gedaan. Er zou een stopcontact
elektriciteit verbruiken zonder dat deze gebruikt wordt. Hier zit een groot
verlies op – 20 à 30 euro kosten verlies. Ook al staat de zekering af, blijft dit
stopcontact verbruiken. Het gaat om het stopcontact onder het scorebord aan
de darts. -> Mit geeft dit door aan dienst Gebouwenbeheer.



Vervolg subsidie propere lokalen:
o Werkgroep kwam al een eerste keer samen op 30/1
o Voorstel toelichten (zie document onderaan het verslag). Moet nog verder
uitgewerkt worden.
o Graag tegen de volgende jeugdraad vanuit elke vereniging 2 ideeën bedenken
voor beloning of sanctie wanneer de lokalen proper/vuil zijn. Wat zou voor
jouw vereniging een leuke beloning zijn als de lokalen proper zijn? Wat zou
een goede sanctie zijn indien de lokalen niet proper zijn?
-> Input tegen maart!



Regionaal overleg jeugdraden (Bataljong/JR Herent)
o We zijn met enkele mensen vanuit de jeugdraad naar een sessie van Bataljong
geweest (een organisatie die jeugdraden ondersteunt). Zij stimuleren regionaal
overleg tussen jeugdraden onderling.
o Jeugdraad Herent heeft wel zin om met jeugdraad Kortenberg de handen in
elkaar te steken en bepaalde jeugdraden samen te brengen in een overleg rond
bepaalde thema’s. Wat denkt de jeugdraad hiervan?
 Dit kan zeer interessant zijn. Misschien moeten we dan werken met
thematafels waarbij er rond bepaalde thema’s nagedacht kan worden
(bv. thematafel fuif, thematafel…).
 We geven groen licht.
 Jeugdraad Herent bespreekt dit ook nog op de eigen jeugdraad. Als zij
dit ook zien zitten, zal er zo’n overleg georganiseerd worden. Wordt

dus zeker vervolgd!


Update informatie over verplicht gebruik herbruikbare bekers
o Jan Ieven ging naar een overleg vanuit Interleuven. De stand van zaken:
 Interleuven verzamelt momenteel alle vragen van alle organisatoren.
Alle gemeentes proberen druk te leggen op OVAM omwille van de
dure consequenties.
 Er zullen drie voorstellen gelanceerd worden:
 Raamovereenkomst waarbij verenigingen/gemeente bekers
kunnen aankopen via Interleuven. Bekers kosten 0.40 eurocent
onbedrukt - eigenaarsschap zit dan bij de
koper/jeugdvereniging. Je staat zelf in voor de opruim, afwas,
kuis… Bekers moeten tussen 2 en 5 jaar vervangen worden
afhankelijk van gebruik. Bekers moeten altijd binnen 24u
afgewassen worden en met hand gedroogd worden (anders
onhygiëne, schimmer)
Kan nu al.
 Raamovereenkomst voor het afwassen van de bekers, inclusief
het voorzien van bekers. Gemeenten kunnen intekenen. Bekers
worden geleverd, je moet niet afwassen, bekers worden nadien
opgehaald.
Zou binnen drie maand in werking moeten kunnen gaan.
0.10 eurocent per beker inclusief levering en afwas.
 (Nog steeds in onderhandeling - pas realistisch op lange
termijn) Drankhandelaars staan in voor bekers en de afwas.
Interleuven schrijft een dossier en zorgt voor subsidies aan de
drankhandelaars.






-> Wat nu al vaststaat: Gemeente Kortenberg zal zelf geen
bekers aankopen. Het beheer en de opslag is te lastig. We
kiezen mogelijks voor optie 2 met de mogelijkheid tot subsidies
voor verenigingen voor een gedeeltelijke terugbetaling van het
huren van de bekers. Jan Ieven werkt verder uit.
Officieel document met richtlijnen zal nog volgen (is wachten
op Interleuven)
Daspirados vraagt een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten
van de huur van de bekers omwille van de miscommunicatie
van de gemeente. Mit bekijkt dit.

Varia:
-

Op zondag 29/03 van 10 tot 13 u. organiseert het bestuur een beleidsdag voor
inwoners in OC Atrium. Dit houdt in: voorstelling van het meerjarenplan en
nadien mogelijkheid tot participatief mee nadenken over 4 grote beleidsthema’s
waaronder ook ‘Ontmoetingsruimtes en speelplekken’
o Aanwezigheid delegatie jeugdraad om hierover mee na te denken?
 Pieter, Jens (nog eens navragen?)
 Wie nog wil, laat maar weten!
o Koffiekoeken en aperitief voor aanwezigen .

-

Subsidie-aanvraag ‘grootschalige jeugdevenementen’ voor Flurkse Feesten:
o De organisatie van FF diende aan subsidie-aanvraag tot 500 euro in voor
hun evenement Flurkse Feesten + Trailberg. Het evenement voldoet aan de
voorwaarden opgenomen binnen het subsidiereglement grootschalige
jeugdevenementen.
o Chiro Flurk licht nog eens extra toe waarom de subsidie nodig is: 10-jarig
bestaan!
o Zijn er nog verenigingen die deze subsidie willen aanvragen?
 100 jaar scouts
 20 jaar Den Aap
 75 jaar Chiro Ek
-> deze vallen echter allen onder de projectsubsidies aangezien dit
nieuwe initiatieven zijn. Dit is een andere subsidiepot dan de
subsidiepot van de grootschalige jeugdevenementen. Alle
aanvragen kunnen dus zeker behandeld worden.
Stemming vanuit de jeugdraad voor de subsidie voor FF: gaan we akkoord met
de aanvraag van 500 euro?



Jeugdraad stemt de aanvraag unaniem goed!
Mit laat de organisatie het verder verloop kennen en volgt verder
op.

-

JR-Facebookpagina vrij doods: hoe veranderen?
o We stellen per jeugdvereniging 1 redacteur aan die toegang heeft tot de
Facebookpagina om bepaalde evenementen te posten.
o We (Pieter) maken ook een account aan op Instagram. De redacteur per
vereniging kan hier ook zaken op posten.
o Ook andere, algemenere zaken vanuit de gemeente op posten (bv. wanneer
er een nieuwe speeltuin aangelegd werd)

-

Verkeersveiligheid: Buck-e systeem:
o Verplaatst naar volgende jeugdraad

-

Terugkoppeling Kindergemeenteraad:
o De vorige kindergemeenteraad was het de officiële eedaflegging. Er is dus
geen inhoudelijke terugkoppeling.

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/02 binnen brengen voor de maand april)
o Pastafeest van de Jin
o Flurkse Feesten
o Scouts 100 jaar
o Paaseierenraap
o Reggeanight Den Uyl

-

Dienst Ondernemen organiseert enkele avondmarkten. Aan verenigingen de vraag
of ze hierop een standje willen om wat te verkopen. Je kan je vereniging
aanmelden door te mailen naar ondernemen@kortenberg.be. De data zijn:

o 23/05 avondmarkt in Everberg
o 28/06 avondmarkt in Meerbeek
o 19/09 avondmarkt in Erps




Aanvraag afvalcontainer: voorstel uitwerken
(Achtergrondinfo: College stelt dit in vraag. Op 2 jaar tijd een hele
container vullen? College wil dat er een aangepast voorstel gemaakt
wordt voor een beleid in de toekomst.)
Wat zit er in de afvalcontainer?
 Veel stockage-afval, tweedehandsproducten die sneller stuk
gaan, dus sneller afval, oude zetels, kapotte lampen
 Hoe kan een volledige container na 2 jaar opnieuw helemaal vol
zitten?
 Nieuw voorstel:
o Geen container meer aanvragen, maar wel de kosten van
het containerpark terugbetaald krijgen?
 Volgende keer ook met Ann bekijken: input
vanuit het bestuur

-

Chiro Erps-Kwerps vraagt of security-subsidies terugbetaald worden? Ja, voor een
max. van 700 euro mits een officiële factuur van een erkende firma. Deze subsidie
kan online aangevraagd worden via https://www.kortenberg.be/subsidies-erkendejeugdvereniging-aanvraagformulier.

-

Mag Chiro Flurk de jeugdraadtenten gebruiken? Ja, maar zelf in te staan voor het
vervoer. Het zijn ook nog maar twee tenten.

-

Bij het inplannen van de agenda: probeer echt naar de evenementenkalender van
de jeugdraad te kijken. Soms zijn er veel activiteit op dezelfde avond. Jammer
voor elkaars werking.

-

Komende activiteiten:
o Den Aap:
 Laatste feestje van Jens en Thibaud
 Glow in the dark
o Flurk:
 Winterrestaurant
 Inleefweek
o Excuus

o Scouts:

o EK:



Fakkeltocht
Daspirados

o Jeugd Rode Kruis:

o Speelplein

o Den Uyl:
 Reggeanight
 Kickertornooi
 Samengezeten met Sofie – tijdens het jeugdraadweekend workshop
doen i.v.m. drugs- en alcoholpreventie -> wordt verder ingepland
op jeugdraadweekend

Volgende JR
Dinsdag 3 maart om 20 u. bij Den Aap

Bijlage: Rondgang jeugdlokalen: controle gebouwen – versie 30/01
Voordat met dit systeem gestart wordt, is het idee om samen met dienst Gebouwenbeheer langs te
gaan in alle jeugdlokalen, in aanwezigheid van de leiding/het bestuur. Op die manier kan er met een
propere lei en een 0-lijn gestart worden en samen gekeken worden wat haalbaar is en wat niet (bv.
Een verouderde keuken zal er altijd ‘vuil’ uitzien)
Wat en hoe?
In de tabel hieronder worden de categorieën opgesomd waarop de jeugdgebouwen beoordeeld
zullen worden. Deze lijst werd door zowel de jeugdraad als dienst Gebouwenbeheer opgesteld.
Elke lijn zal afzonderlijk beoordeeld worden in het vak ‘quotering’. Daarnaast is er via het vak
‘opmerkingen’ ruimte voorzien om concreet te omschrijven welke actie ondernomen dient te
worden indien de quotering niet als voldoende wordt beschouwd.
Bv. Afval dat blijft rondslingeren -> afval opruimen.
Op die manier is voor alle partijen duidelijk welke concrete opruimactie er verwacht wordt om de
opmerking weg te werken.
Werkwijze
Dienst Gebouwenbeheer plant per jeugdvereniging jaarlijks 4 aangekondigde en 2 onaangekondigde
controles in. Er zal bij het begin van het nieuwe jaar (januari – of liever werkjaar, dus september? )
een jaarkalender opgesteld worden waarin de 4 aangekondigde controles geruime tijd op voorhand
ingepland worden. Deze tijdstippen worden ook duidelijk gecommuniceerd met de
jeugdverenigingen.
Per controle wordt onderstaande checklist afgewerkt en bezorgd aan dienst Jeugd. Na een controle
wordt gevraagd om desbetreffende jeugdvereniging snel feedback te geven indien er opmerkingen
zijn. De jeugdvereniging krijgt dan nog 2 weken de tijd om de opmerkingen weg te werken.
-> Navragen of dit realistisch is voor dienst Gebouwenbeheer
-> + Dit principe wil zeggen: opnieuw een checklist laten invullen door controleur en deze checklist
dan meenemen bij de eindquotering op het einde van het jaar? Of voldoende streng voor onszelf zijn
en gewoon verwachten dat leidingsploegen alles in orde brengen tegen de geplande controle en
dus slechts met 1 beoordeling per controle blijven werken?
Manier van quoteren
Voor de quotering wordt gewerkt met een smileysysteem (= makkelijk te noteren door de
controleur)

Lachend gezichtje wanneer de categorie in orde is

Neutraal gezichtje wanneer er een kleine opmerking is
(concreet genoeg voor de mensen die controles doen: wat is een ‘kleine’
opmerking?)

Triest gezichtje wanneer ondermaats op de categorie gescoord wordt

Op het totaal van zes controles mag een jeugdvereniging maximum 3 trieste en 4 neutrale
mannetjes hebben. Wordt dit exact of minder behaald (minder is altijd beter ), zal de
jeugdverenging een beloning ontvangen. Worden er meer behaald, zal een sanctie opgelegd worden.
Insert:
Oplijsting wat sanctie en beloning kunnen zijn -> jeugdraadleden vragen na bij hun achterban tegen
jeugdraad maart: 2 à 3 ideeën van elk.
Ideeën beloning:




Nieuwjaarspakket (bv. Flessen cava … alcohol?)
Gezelschapsspel voor de leidingsploeg

Ideeën sanctie:




Jeugdbewegingen: een zondagnamiddagspel voorbereiden voor de twee andere
jeugdbewegingen
Jeugdhuizen: een feestje in het jeugdhuis organiseren op de dag van de
jeugdbeweging?

Te beoordelen categorie in functie van veiligheid,
netheid en hygiëne

EHBO-koffer in orde en zichtbaar aanwezig

Noodnummers op een zichtbare plaats

Gasflessen achter slot en grendel

Ramen en lampen zijn niet afgedekt met plastic of
doeken

Doorgangen naar de nooddeuren zijn vrij

Rookmelders zijn vrij

Geen stockage van materiaal in de stookruimte

Smiley
quotering

Opmerking

Kuisproducten achter slot en grendel (of op een plaats
waar kinderen niet aan kunnen)

Geen glasscherven binnen en buiten

Alle lichten zijn gedoofd

Alle buitenramen en -deuren zijn afgesloten

De verwarming in alle lokalen staat uit

Nette en reine toiletten
(toilet proper, lavabo proper, vuilbakje leeg)

Afval is ordelijk gesorteerd

Er blijft zowel binnen als buiten geen (gft-)afval

rondslingeren

Keuken (en bijhorend ook de koelkast) is opgeruimd
en proper

Binnenruimtes zijn proper

Buitenterreinen rondom de lokalen zijn opgeruimd
(geen afval, geen drankflesjes, geen spelmateriaal…)

Nog aan te vullen door werkgroep
Nog te bekijken en aan te vullen door dienst
Gebouwenbeheer

