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


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



Aanvraag projectsubsidies
o Nog niet schriftelijk ingediend door Chiro EK en jeugdhuis Den Aap? Vinden
deze nog plaats?



Reminder
o Buitenzetten groot restafval van jeugdlokalen en jeugdhuizen voor maandag
10 augustus. Ophaling gebeurt door de Uitvoeringsdiensten ergens tussen 10
en 14 augustus.



Hernieuwd subsidiereglement: advies ter goedkeuring
o Gezamenlijk overlopen van wat er veranderd is + waarom?
 Blz. 6-1: Naamsverandering SABAM en billijke vergoeding gezien dit
nu allemaal onder UNISONO valt. Inhoudelijk geen wijzigingen.
 Blz. 9, artikel 2.8 ‘Logistieke ondersteuning’. Deze alinea is
aangepast/uitgebreid:
 Schrapping 2-jaarlijks aanvragen van een afvalcontainer
 Volledig nieuwe toevoeging: artikel 2.8.2 ‘Netheid
jeugdlokalen’
 Verwerken groot restafval
 Opvolgingssysteem orde en netheid jeugdlokalen met
uitbetalingen voor de drie eerste.
 Blz. 10: Schrappen van een ‘reflecterend terugkommoment’ gezien dit
door de overheid werd afgelast.
 Kan de jeugdraad akkoord gaan met deze aangebrachte
wijzigingen/aanvullingen? Na stemming: jeugdraad akkoord
 Pieter schrijft hierover een advies dat meegenomen kan worden naar de
gemeenteraad van september (ten laatste tegen 11 augustus).



Toernee General: hoe kunnen we dit coronaproof organiseren?
o Fuif: een fuif met 1000 personen lijkt ons niet haalbaar. We organiseren dit
niet. Pieter laat dit aan de gemeente weten.
o Rest van het weekend:
 Vervanging van de fuif:
 eerder een Bar Vital-achtig concept in de sporthal: vroeger op
de avond beginnen, gewoon gezellig zitten per bubbel, iets eten,
een bandje dat optreedt,…





Van doelgroep veranderen: ons op ouder publiek richten (bv.
vanaf 20 jaar en niet zozeer vanaf 15 jaar)
 Alternatief kidsnamiddag: kidsnamiddag behouden. In bubbels van
50 kinderen? Hoe kunnen we samen, maar toch apart per bubbel
spelen?
 Escaperoomachtig idee van Tom
 Chiro EK, Flurk, Scouts indelen in kleinere groepen
 7-tal escaperooms voorzien. Praktisch en organisatorisch
haalbaar? Wat met leeftijdsverschil tussen de kinderen?
 Goed nadenken over systeem om groepen op aparte tijdstippen
te laten toekomen.
 Jeugdhuizenactiviteit vrijdagavond:
 Eventueel de escaperoom van de Kidsnamiddag herhalen?
 In de sporthal tafelspelletjes binnen hun eigen bubbel spelen.
Soort van ‘laddercompetitie’. Iedereen blijft dan aan zijn eigen
tafel en kan andere tafels uitdagen met opdrachten (die ook aan
de tafels gespeeld kunnen worden).
Varia
 Leidingsverdeling bij Chiro EK: zou mogen, volgens de geldende
regels

Volgende jeugdraad: 1 september
(locatie volgt nog)

