Verslag ONLINE Jeugdraad 5 mei 2020:
Aanwezig: Pieter, Janne (voorzitters), Steffi, Laura, Mats, Kawan, Barbara (JH Den Aap),
Marie (Chiro Everberg), Cedric, Bram (Chiro Erps-Kwerps), Mariek, Kari (Scouts
Kortenberg), Tom, Ronaldo, Erik (onafhankelijke), Neree (JH ’t Excuus), Marjon (Jeugd
Rode Kruis), Shayan (Den Uyl), Kasper (penningmeester/Den Uyl), Mit (jeugdconsulente),
Ann (schepen jeugd)
Verontschuldigd: Aline, Fatou (Chiro Everberg), Berre (Scouts Kortenberg), Timo (Jeugd
Rode Kruis)


Goedkeuring verslag jeugdraad maart 2020
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



Klusjes update (alles op tijd doormailen)
/
Dringende zaken mogen altijd gemaild worden naar
gebouwenbeheer@kortenberg.be



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 We organiseren onze Chirozondagen online.
 Met de leiding doen we ook mee met challenges vanuit het gewest
 We verzamelden ook tekeningen en gedichtjes in voor ouderen.

Chiro Everberg
 We hebben tekeningen ingezameld voor een rusthuis
 We proberen om de zoveel tijd een Chirozondagnamiddag thuis te bieden met
opdrachten, wandelingen, zoektocht…. Dit wordt zeker geapprecieerd.
Scouts Kortenberg
 Niets speciaals, wel een fotozoektocht en challenges voor de leden
georganiseerd. Niet op wekelijkse basis.
JH Den Aap

 We hebben online samengezeten voor 20 jaar Den Aap in september
 We hebben een poll gehouden op Instagram stories. Volgende week
houden we een quiz.
Den Uyl

 We proberen elke dag iets ludieks te plaatsen op onze Facebookpagina
 We hebben intern enkele online meetings gehouden

’t Excuus
 Niet zoveel gedaan. Alles rustig.
 We zijn wel al bezig met de lichtjesstoet begin december
Speelplein
 Tijdens de paasvakantie postten we elke dag heel wat spelideeën om thuis te
doen.
Jeugd Rode Kruis
 Niet zoveel kunnen doen.
Jojo vzw
 We maakten een zoektocht doorheen Kortenberg om stickers te vinden.
 Onze vakantiebrochure is gemaakt en zal verspreid worden.


Stand van zaken: Verkeersveiligheid: ludieke acties jeugdraad i.s.m.
kindergemeenteraad
o Verkeersveiligheid is een duidelijk issue bij de kinderen/jeugd. Hoe gaan we
hiermee verder? Concrete acties?
 Misschien een ludieke actie op poten zetten om iets van de gemeente
positief in the picture te zetten. De jeugdraad samen met de
Kindergemeenteraad.
 Werkgroepje: Janne, Barbara, Steffi
 Update jeugdraad 5 mei:
o Het werkgroepje is niet meer samengekomen om
hierover verder na te denken.
o Het lijkt misschien wat nutteloos om dit schooljaar nog
iets op poten te zetten (in hoeverre gaan de scholen nog
normaal open, samenscholingen mogen dus, dus samen
met de kinderen iets doen, wordt moeilijk).
o BESLUIT: Misschien kunnen we dit beter verplaatsen
naar volgend schooljaar: september.



Project propere lokalen: vervolg
o Werd de controlelijst verder afgewerkt met input vanuit dienst
gebouwenbeheer?
o Werden er rondgangen met elke jeugdvereniging gepland om een 0-lijn op te
stellen en een controlelijst per gebouw op te stellen?
o Beloningen en sancties per jeugdvereniging duidelijk? Welke besluit nemen
we?
o Update jeugdraad 5 mei:
 Oorspronkelijk was er een overleg gepland met de technische dienst op
23 maart. Dit is niet kunnen doorgaan omdat het gemeentepersoneel
ineens thuis moest werken. Mit stuurde vorige week vrijdag een mail
met de vraag om dit overleg binnenkort toch online te kunnen laten



plaatsvinden. Hopelijk tegen volgende jeugdraad dus meer info over
controlepuntjes, datums controles…
Werkgroepje beloningen en sancties jeugdverenigingen: komt deze
maand nog eens online samen om dit te bespreken. Feedback volgt op
de jeugdraad van juni. Er wordt een datum gezocht in de
jeugdraadFacebookgroep.



Alternatief voorstel aanvragen afvalcontainer: input vanuit de Technische Dienst
o Na navraag:
o Verschil in kostprijs tussen container om de twee jaar versus kaart
containerpark? Wat is de meest ecologische, maar handigste oplossing?
o Idee: 1x per jaar zetten de jeugdverenigingen hun groot restafval buiten (zetels,
koelkast…) -> ophalen door gemeentediensten? Na te vragen
o Update jeugdraad 5 mei:
 Dit zal ook meegenomen worden in het online overleg tussen dienst
Jeugd en de Technische Dienst dat hopelijk deze maand zal
plaatsvinden.



Vraag van CM voor het organiseren van een workshop reanimatie.
o Vanuit CM Kortenberg is de vraag gekomen om een sessie reanimatie te geven
voor de jeugdraad + achterban. Is hiervoor interesse?
o Wat praktische info:
 Een reanimatieles duurt tussen de 60 en 120 minuten (afhankelijk van
bijkomende info, vragen, pauze,…).
 Er kunnen ofwel 15 mensen (1 lesgever), ofwel 30 mensen (2
lesgevers) deelnemen aan de workshop. Meer gaat niet om praktische
redenen.
o Gaan we met CM in zee of houden we het binnen onze Kortenberse (Jeugd)
Rode Kruis?
 We willen deze sessie samen met de CM volgen
 Dit voorjaar zal niet meer lukken. We zoeken een datum in het najaar:
voorstel: 14 november in de namiddag (met eventueel aansluitend
bedanking TG?)
 Mit mailt de CM om hen in te lichten en houdt de jeugdraad op de
hoogte.



Toernee General. Hoe pakken we het aan?
o Het fuifdossier zou 24 juli ingediend moeten worden. We hebben dus nog iets
minder als 3 maanden
o We hebben nog wel wat tijd, maar misschien is het niet slecht om hierover toch
eens online samen te komen, sowieso voor een eerste brainstormsessie. Wie
heeft interesse en wanneer plannen we deze?
 Shayan, Pieter, Janne, Tom, Laura, Erik, Marjon, Ronaldo,
Steffi en Mit
 Dinsdag 19 mei om 19u
o Provincie bestelling kan vanaf 6 maanden op voorhand. Alvast vastleggen? Ja!
o Stel dat we binnenkort terug mogen samenhokken: gaan we dan toch samen op
weekend om TG voor te bereiden . Ja!



Corona vragen: Zie:
https://docs.google.com/document/d/13GNPNviYfNTqQKfkFham3wuHyv1wjKCyw
4XQCwMdiPM/edit
o Klusjes en opruimen in de jeugdlokalen: dit kan, mits een officieel
collegebesluit zodat dit bij een eventuele controle door jullie voorgelegd kan
worden. Zo’n aanvraag dient op tijd bij Mit te zijn (zondagavond ten laatste).
Reken een week extra vooraleer de goedkeuring volledig afgewerkt is. Bv. nu
aanvragen kan ten vroegste voor klusdagen vanaf vrijdag 15 mei.
o Opengaan van de jeugdhuizen: Het bestuur volgt de instructies van de
Nationale Veiligheidsraad. Voorlopig dus niet.
o Vraag van Den Aap voor financiële ondersteuning omwille grote kosten en
geannuleerde evenementen: Dit kan het bestuur helaas niet ondersteunen. Er
zijn heel wat verenigingen die in hetzelfde schuitje zitten. Maar het bestuur is
momenteel wel nog op zoek naar vrijwilligers om mee de mondmaskers rond
te dragen in de gemeente. In plaats van een bedrijf te betalen, wil het bestuur
op zoek gaan naar vrijwilligers die graag een centje willen bij te verdienen.
Misschien kan je je als jeugdvereniging opgeven om zo wat geld in het laatje te
brengen? Dit wordt nog besproken op het college van 6 mei. Instructies en de
oproep zullen zeker nog volgen.
Jeugdverenigingen kunnen dit alvast met hun achterban bespreken. Info volgt
nog.
Kunnen we als jeugdraad eventueel een voorlopige lening geven aan onze
jeugdverenigingen? Dit zou eventueel kunnen met een vriendschappelijk
contractje en een afbetaling per maand.
o Ivm met de jeugdkampen en -evenementen tijdens de zomervakantie is nog
niets geweten. We wachten de Nationale Veiligheidsraad van eind mei af. We
duimen natuurlijk van wel.
o Moeten we onze evenementenaanvraag gewoon volgens de vastgelegde
termijnen indienen? Ja, best gewoon respecteren, maar probeer nog geen
kosten te maken.



Varia:
-

Terugkoppeling Kindergemeenteraad:
o De Kindergemeenteraad van april werd afgelast. Nu zaterdag 9 mei houden
we een online Kindergemeenteraad. We doen 2 sessies om de grote groep
kinderen hanteerbaar te maken/houden. Tom, Erik en Mit bereidden deze
online sessie vandaag voor.

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/05 binnen brengen voor de maand
juli/augustus)
o Kampen, kampbezoeken

-

Shayan kreeg vanuit de Lions de vraag hoe jeugdverenigingen deze Coronaperiode
beleven en of we financiële steun willen. Zoja, waarom?
o Elke vereniging die een gift wil ontvangen, dient op papier te zetten
waarom ze deze gift nodig hebben.
o Doorsturen naar Shayan

-

Gaan de kampen van JOJO door: Ja, dat is wel de bedoeling. Afwachten, net zoals
de rest.

-

Reclame! Heidi, de VB van Chiro Erps-Kwerps, heeft een kleine onderneming
opgestart in deze Coronaperiode: Locktails. Zeker aan te raden en lekker!

-

Komen er vanuit de gemeente richtlijnen voor de jeugdkampen? De koepels (Chiro
Nationaal en Het Verbond) zijn hier zelf al heel hard mee bezig, zeker wat betreft
de kampen met overnachting. Zij hebben hierover de meeste expertise, dus info
kan je daar best opzoeken. De info zal ook algemeen op de website verschijnen.
Wat betreft dagactiviteiten: De dienst Vrije Tijd is zelf nog zoekende naar hoe de
zomer georganiseerd kan/dient te worden. We wachten de Nationale
Veiligheidsraad af en zullen dan wat lijnen uitzetten. Indien het duidelijk is voor
de gemeente, kunnen er algemene richtlijnen opgelijst/bezorgd worden.

-

Marjon heeft een naaimachine en is bereid mondmaskers te maken voor wie wil.
Adres bezorgen aan Marjon. Super! Bedankt!

-

Komende activiteiten:
o /

Volgende JR:
Dinsdag 2 juni om 20u.
Online of fysiek, afwachten!

