Verslag ONLINE Jeugdraad 2 juni 2020:
Aanwezig: Pieter (voorzitter), Steffi, Laura, Mats, Barbara (JH Den Aap), Cedric, Noor
(Chiro Erps-Kwerps), Mariek, Kari, Berre (Scouts Kortenberg), Tom, Ronaldo
(onafhankelijke), Timo, Marjon (Jeugd Rode Kruis), Shayan (Den Uyl), Erik
(onafhankelijke), Mit (jeugdconsulente)
Verontschuldigd: Janne (voorzitter), Ann (schepen jeugd), Aline, Fatou, Marie (Chiro
Everberg), Bram (Chiro Erps-Kwerps), Kawan (Den Aap), Kasper (penningsmeester/Den
Uyl), Neree (JH ’t Excuus)


Goedkeuring verslag online jeugdraad mei 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:

o Scouts Kortenberg:

o JH Den Aap:
o
JH Den Uyl:

o JH ’t Excuus:




Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Wij hebben enkel een LK gedaan, verder niets.
Chiro Everberg


Scouts Kortenberg
 Niets speciaal gedaan
JH Den Aap

 Wij hebben meegeholpen bij de bedeling van de mondmaskers.
Den Uyl

 Wij zijn voornamelijk gaan opruimen en kuisen.
’t Excuus

Speelplein

Jeugd Rode Kruis
 Niets speciaal gedaan
Jojo vzw
 Niets speciaal gedaan


Extra financiering van gemeente voor Coronaproofing van de zomerkampen?
o Vanuit Chiro Erps-Kwerps komt de vraag of de gemeente een extra
financiering kan verzorgen voor de jeugdkampen gezien er heel wat extra
(hygiënisch) materiaal aangekocht dient te worden.
o Lastige kwestie. De vraag is zeker terecht, want er moeten inderdaad extra
maatregelen genomen worden om in orde te zijn. Dit kost geld.
o Maar op de vorige jeugdraad vroegen de jeugdhuizen ook extra financiële
hulp. Hun vraag hebben we niet positief kunnen beantwoorden (wel
doorverwezen naar vrijwillige helpers bij bedeling mondmaskers). Los daarvan
zijn er niet enkel jeugdverenigingen in Kortenberg. Ongelijkheid met sport- en
cultuurverenigingen die ook kampen organiseren tijdens de zomer.
o Eind september krijgen jeugdverenigingen sowieso hun jaarlijkse
kampsubsidies. Voor sommige loopt dit op tot 3000 euro financiering. Wat
best héél erg veel is tegenover andere gemeentes. De jeugdsubsidies zijn
sowieso ook veel meer dan alle culturele en socio-culturele verenigingen
samen. Nog meer verschil maken is moeilijk.
o Een extra financiering voorzien bovenop alle huidige subsidies is moeilijk.
 Voorstel om het restfonds (1900 euro, dus 237 euro per vereniging)
aan te spreken om deze uitgaven te bekostigen? Zo kunnen ook de
jeugdhuizen gebruik maken van een financiële subsidie om hygiënisch
materiaal en poetsmateriaal aan te kopen.



Wat denkt de jeugdraad hiervan? Willen we dit geld nu gebruiken voor
de kampen of houden we dit voor aankoop van andere noodzakelijk
materiaal (bv. tenten)?
 Misschien moet dit best eerst besproken worden met de
achterban die met de financiën bezig zijn. Is een
tegemoetkoming van 237 euro helpend voor de kampen of
helemaal niet? Bevragen tegen 15 juni en laten weten via de
Facebookgroep.
o Daarnaast zou Kortenberg mogelijks ook geld uit het noodfonds krijgen voor
jeugd, sport en cultuur. Hoeveel dit is, wanneer we dit ontvangen en hoe dit
verdeeld zal worden is nog onduidelijk, maar er zal dan waarschijnlijk wel nog
een deel naar jeugdverenigingen komen.


Stand van zaken ‘Project propere lokalen’
o Er werd vorige week samengezeten met dienst Gebouwenbeheer om de
controlelijst te overlopen en af te werken. Het document is volledig, maar kent
nog een drietal zaken die samen bekeken moeten worden.
o Beloningen en sancties vanuit de werkgroep/jeugdverenigingen zijn duidelijk.
Deze werden toegevoegd aan het document.
o Op deze jeugdraad wordt de laatste versie van deze controlelijst voorgesteld.
Deze versie is hier te vinden:
https://drive.google.com/file/d/1419JYbUtWN2qdj4v45b7VZtADcOVPKnA/v
iew
o Opmerkingen/feedback/vraag tot aanpassingen: de aanpassingen worden
rechtstreeks in het document genoteerd.
o De aanpassingen (manier van quotering + aantal trieste mannetjes) worden
door Mit nogmaals teruggekoppeld naar de Uitvoeringsdiensten.



Alternatief voorstel aanvragen afvalcontainer
o Vorige week werd ook samen met dienst Gebouwenbeheer nagedacht over een
alternatief voor het aanvragen van een afvalcontainer.
o Onderstaand voorstel aan de jeugdraad:
 De jeugdverenigingen mogen 1x per jaar hun groot restafval (zetels,
koelkast…) buiten zetten. Het gaat hier dan niet om papier, glas,
pmd… maar de echt grote stukken!
 Dit grof huisvuil wordt dan 1x per jaar opgehaald door de
Uitvoeringsdiensten. Op die manier worden de jeugdlokalen tijdig
eens grondig uitgekuist (wat de orde en netheid ten goede komt). Alle
afval kan op één vast tijdstip meegegeven worden.
 We werken met een vast jaarlijks moment. Het voorstel is het einde
van het werk/leidingsjaar, dus eind augustus, begin september.
De UD liet weten dat er voor het jaar 2020 in week 33 (maandag 10
augustus tot vrijdag 14 augustus) voldoende tijd en ruimte is om bij
alle jeugdlokalen langs te gaan om het grof afval op te halen.
Aan de jeugdverenigingen om zich zodanig te organiseren dat alle
grof huisvuil buiten staat in de doorgegeven periode!
o Gaat de jeugdraad akkoord met deze werkwijze en de voorgestelde
opruimweek? Opmerkingen?
 Ja!





Mit brengt Uitvoeringsdiensten op de hoogte en vraagt de opruimweek
definitief in te plannen.
Mit vraagt nog een expliciet na wat de UD onder ‘grof huisvuil’ ziet:
wat mogen de verenigingen buiten zetten? Zetels, microgolf…

Aanvraag projectsubsidies
 De subsidie-aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden om
effectieve uitbetaling te krijgen! Den Aap en Chiro EK nog
inleveren bij Mit!


75 jaar Chiro Erps-Kwerps
o Chiro EK vraagt mondeling aan subsidie-aanvraag tot 500
euro aan voor hun evenement 75 jaar Chiro.
o Chiro EK licht nog eens extra toe waarom de subsidie nodig
is en waarvoor deze aangewend zal worden.
o Stemming vanuit de jeugdraad voor de subsidie voor Chiro
EK: gaan we akkoord met de aanvraag van 500 euro?
o Jeugdraad stemt de aanvraag unaniem goed!
o Mit laat de organisatie het verder verloop kennen en volgt
verder op van zodra de officiële subsidie-aanvraag werd
ingediend.



20 jaar Den Aap
o Jeugdhuis Den Aap vraagt mondeling een subsidie-aanvraag
tot 500 euro aan voor hun evenement 20 jaar Den Aap.
o Jeugdhuis Den Aap licht nog eens extra toe waarom de
subsidie nodig is en waarvoor deze aangewend zal worden.
o Stemming vanuit de jeugdraad voor de subsidie voor
jeugdhuis Den Aap: gaan we akkoord met de aanvraag van
500 euro?
o Jeugdraad stemt de aanvraag unaniem goed!
o Mit laat de organisatie het verder verloop kennen en volgt
verder op van zodra de officiële subsidie-aanvraag werd
ingediend.



Toernee General: update brainstorm?
o Volgende week dinsdag 9/06 staat een tweede
brainstormsessie gepland. Wie wil nadenken, is zeker
welkom!
o Wat werd wel al beslist:
o Doelgroep blijft Kortenbergse jongeren
o In de Sporthal

o Inzetten op helpers achter de toog die gratis drank
weggeven. Grote put in de financiën van de jeugdraad!


Varia:
-

Terugkoppeling online Kindergemeenteraad 9 mei:
o Brainstorm Kinderspeeldag: is ter vervanging van de geannuleerde
Buitenspeeldag: deze Kinderspeeldag zal, onder voorbehoud van Corona,
plaatsvinden op zondagnamiddag 27 september aan de scoutslokalen.
Bedoeling is dat de jeugdverenigingen hiervoor ook uitgenodigd worden
met hun deelnemers tussen de 3 en 12 jaar. Een namiddag met
springkastelen, workshops… Flyer volgt nog in de loop van de
zomervakantie.
 Leiding dient aanwezig te zijn om wat toezicht te houden.
De namiddag is kosteloos, maar misschien kan er toch aan de
ouders van de leden gevraagd worden een zakcentje te voorzien
voor een drankje en een wafel/pannenkoek. Dit bieden we niet
gratis aan.
 Erik, Shayan, Tom, Pieter willen helpen bij het uitbaten van een
wafel/pannenkoekenkraam.
o Brainstorm vakantie-activiteiten: we hielden met de kinderen een
brainstorm over leuke vakantie-activiteiten in Kortenberg. Dit op
speelplein, de Grabbelpas, ZAP, kampen… Dienst jeugd en de
vakantiecoördinator kunnen deze ideeën dan meenemen bij de opmaak van
de vakantiebrochure voor de komende schoolvakanties.
o Brainstorm Corona-activiteiten: we dachten samen na over leuke
activiteiten die de kinderen konden doen van thuis uit of in tijden van
‘lockdown’. Dit resulteerde in filmpjes… Kende niet zo’n groot succes.

-

Jaks: zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/07 binnen brengen voor de maand
september)
o 100 jaar scouts?
o Trailberg en FF?
o 20 jaar Den Aap
o 75 jaar Chiro Erps-Kwerps
o Startdag Chiro en scouts

-

Volgende jeugdraad:
o BBQ bij Chiro EK. Ceke zorgt voor propere lokalen! Borden zijn niet
nodig, je zal van de vloer kunnen eten! Pieter stelde hiervoor een doodle
op: INVULLEN!
https://doodle.com/poll/vm5tey3gsdn2yu8x?fbclid=IwAR3xJJyNSyK3yi2
DGVSB1Zhnv8I5LyG8FOkH4h8LWW7q5OBWOzxd7JrJKVo
o Dinsdag 1 september: locatie volgt

-

Varia:
o Groepsaankoop van Chiro Nationaal (hygiënisch materiaal) zou niet
doorgaan? Pieter zoekt dit op en laat dit nog weten.
o Vanuit Jojo: we hebben het lastig om reclame te maken voor onze kampen
omwille van de Coronasituatie. Mag Jojo een mailtje opstellen voor de

-

jeugdbewegingen om te verspreiden onder hun ouders? De kampen van
Jojo vallen in een andere periode dan de jeugdkampen.
 Chiro EK doet alvast mee
 Scouts ook
 Chiro Flurk afwezig. Eens extra navragen.
o Is er al iets geweten over de camionette voor verenigingen die de gemeente
zou aankopen? Jan, de evenementenbeheerder, is gestart met de opmaak
van een bestek. De camionette komt er, misschien niet in 2020, maar de
procedure is wel al gestart.
Komende activiteiten:
o Ontbijtmanden van Chiro EK

Volgende JR:
BBQ bij Chiro EK op (datum volgt)
+
Dinsdag 1 september (locatie volgt)

