Verslag Jeugdraad-met-barbecue 4 juli 2020:
Aanwezig: Pieter (voorzitter), Janne, Steffi, Laura, Barbara (JH Den Aap), Cedric, Noor,
Bram (Chiro Erps-Kwerps), Tom, Ronaldo (onafhankelijke), Marjon (Jeugd Rode Kruis),
Shayan, Kasper (Den Uyl), Erik (onafhankelijke), Mit (jeugdconsulente), Aline, Fatou, Marie
(Chiro Everberg)
Verontschuldigd: Mats, Mariek, Kari, Berre (Scouts Kortenberg), Neree ('t Excuus)
•

Goedkeuring verslag online jeugdraad juni 2020
• Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.

•

Terugkoppeling en afwerken ‘Project propere lokalen’
•

De finale versie van het document/de werkwijze werd begin juni in de
Facebookgroep gepost. Dit was de versie waarmee de dienst Gebouwenbeheer
akkoord kon gaan. Vanuit de jeugdraad kwam er ook geen reactie meer op, dus
ging Mit ervanuit dat deze versie voor iedereen ook OK was.

•

Deze versie werd ondertussen ook voorgelegd aan het schepencollege. De
ontvangen feedback hierop (zie google drive voor document):
•

Bij de categorie ‘rood’ naast veiligheid ook hygiëne vermelden

•

De opgegeven sancties in het document zijn niet allemaal ok. Zwerfvuil
rapen mag behouden worden. Graag nadenken over extra toe te voegen
sancties. Het college gaf alvast enkele ideeën (zie document).
o Vrijwillig mee komen opbouwen en afbreken bij een

gemeentelijk evenement (bv. DAG1, scholenveldloop…)

o Onkruid wieden in de gemeentelijke bloemenperken,
o Voet- en fietspaden onkruidvrij maken,
o Gemeentelijk wagenpark wassen.
•

Bij beloning: het gemeentebestuur vindt het belangrijk om de drie
jeugdverengingen met de beste score (op jaarbasis) te belonen. Zij
krijgen elk een financieel duwtje in de rug. Dit gebeurt via een top 3:
•
•
•
•

Eerste: 375 euro
Tweede: 275 euro
Derde: 150 euro
De jeugdvereniging met de beste score ontvangt 375 euro.
Daarenboven mag deze jeugdvereniging nog een extra materiële
beloning kiezen waarmee de hele leidingsploeg/jeugdhuisploeg
beloond en bedankt kan worden voor het harde werk.

•

De opmerkingen van het college en de aanvullingen van de jeugdraad worden
nu opnieuw voorgelegd aan het schepencollege.

•

Indien een akkoord van het college, zal deze werkwijze in werking treden
vanaf 1 september.

•

Input aankoop bestelwagen voor verenigingen
• Zoals op de vorige jeugdraad al werd aangegeven, is Jan Ieven bezig met de
opmaak van een bestek voor de aankoop van een bestelwagen voor
verenigingen (ook sport- en cultuurverenigingen). Aan de jeugdraad de open
vraag: waaraan moet de bestelwagen volgens jullie voldoen? Waarmee moet er
zeker rekening gehouden worden?
 Laadruimte van minstens 2m10 - 1m breed
 Rijbewijs B
 Drie zitplaatsen vooraan
 Achteruitsensoren/camera bij achteruit rijden
 Toegang tot lage emissiezones
 Cruise control
 GPS
• De jeugdraad wil graag ook betrokken worden bij/advies geven op de opmaak
van het gebruiksreglement/uitleenreglement.
• De input van de jeugdraad wordt teruggekoppeld naar Jan Ieven, die de
gegevens mee zal nemen in het verdere proces.

•

Aanvraag projectsubsidies: schriftelijk ingediend door Chiro EK en jeugdhuis
Den Aap?
Nog niet in orde. Komt eraan.

•

Erkenningsaanvraag Jojo vzw
Jojo diende een aanvraag in om als vereniging erkend te worden. Aan de jeugdraad om
hierover advies te geven.
Ja, in orde!

•

Toernee General: update
Pieter geeft een update. Zie notities Pieter op google drive.
Poll maken met werkgroepen
Poll maken voor Toerneedag in augustus

Volgende JR:
Dinsdag 1 september (locatie volgt)

