Verslag Jeugdraad 1 September
1. Wie neemt verslag? Pierre
2. Goedkeuring verslag 2 augustus
3. Voorstelling nieuwe leden scouts
○ Gilles, nieuwe groepsleiding geeft ook leiding, werkzoekend
○ Imke, nieuwe groepsleiding geeft ook leiding, studeert Media & Entertainment
Business
4. Klusjes update
○ Scouts:
■ Raam kapot (door speelplein), welpenlokaal
■ Extra sleutels, we hebben er nu te weinig
○ Den aap:
■ Hoe zit het met de schuifdeur?, nog steeds niet gebruikt
■ Licht geplaatst aan de achterdeur om als voordeur te gebruiken. Dit is niet
praktisch en logisch. Graag een licht aan de echte voordeur.
○ Flurk:
■ verwarming in de keuken gaat niet meer af (door verwarmingen?)
○ Erps:
■ al doorgegeven
■ Extra sleutels, we hebben er nu te weinig
5. Wat is er geweest? (per vereniging)
○ Scouts: op kamp, super tof
○ Den aap: Terug open sinds juli, nieuwe buitenbanken, een paar coronaproof
activiteiten tussen kern & bestuur.
○ Flurk: Op kamp, zeer goed verlopen
○ Erps: Op kamp, leidingsverdeling & kamp evaluatie
○ Jeugd rode kruis: niks
○ Speelplein: Chaos, Bubbels verliepen niet vlot. Ook raar dat er maar 1 bubbel was.
Normaal zijn er meer als 100 kinderen… We vinden het als JR jammer dat er niet
meer naar oplossingen is gezocht.
○ Jojo: niks
○ Kindergemeenteraad heeft een corona vriendelijke BBQ gedaan.
6. Deelname aan Strategisch platform kindvriendelijke gemeente
Kortenberg wordt de komende maanden door Bataljong gecoacht in het kader van ‘label
kindvriendelijke gemeente’. Meer info:
http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home
Dit is een intensief coachingstraject dat zal lopen tot juni 2022. Nadien worden de
bepaalde acties en doelstellingen verder uitgerold.
Op jullie vraag om van in het begin al bij bepaalde projecten betrokken te worden: heeft
iemand zin en tijd om mee te stappen in het ‘strategisch platform’? Dit is een werkgroep
die gemiddeld 3 à 4 keer per jaar samenkomt (overdag); het is de ‘denktank’ in het
coachingstraject. Het strategisch platform zal nadenken over de te ondernemen
stappen, de prioritaire thema’s kiezen waarrond gewerkt moet worden en zal de te
ondernemen stappen op papier zetten.

Iemand interesse? Tom, Barbara & Bram hebben interesse. Misschien meer info via
Mit?
Indien niet mogelijk of teveel engagement: er zullen ook nog focusgroepen
georganiseerd worden waarin bepaalde partijen ook bevraagd zullen worden. Hierin kan
de jeugdraad zeker ook een rol spelen. Is in die zin misschien haalbaarder? ZEKER
7.

Kinderspeeldag: Nieuw concept, coronaproof
○ We werken met twee speeldorpen:
■ één op de scoutsterreinen (van 10 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.)
■
één op parking D van Colomba (ter hoogte Excuus) (van 13 tot 17 u.)
■ Het eerste speeldorp is voor ingeschreven bezoekers; het tweede enkel en
alleen voor de groepen van de scouts en de Chiro’s.
○ Alle deelnemers en jeugdleiding krijgen op voorhand een mail met de geldende
richtlijnen in.
■ Jeugdbewegingen melden zich aan bij speeldorp op parking
■ Leiding draagt mondmasker
■ Aanbod voorzien op kinderen van 3 tot 12 jaar
■ Sanitair in inkomhal Colomba gebruiken
■ Voor jeugdbewegingen wordt een vieruurtje voorzien (kosteloos).
■ Jeugdbewegingen geven op voorhand juiste aantallen en inschrijflijst door (in
functie van contacttracing). Ten laatste tegen 17/09.
8. Nieuwe datum extra jeugdraad: Herstelplan Kortenberg: overlopen + advies jeugdraad
De jeugdraad zal half september gevraagd worden om het herstelplan Kortenberg door
te nemen n.a.v. COVID-19. Jeugdraad dient hierop een advies te schrijven tegen ten
laatste half oktober. Exacte data zijn nog niet geweten en ook de documenten van het
herstelplan zijn nog niet beschikbaar. Toch is het slim om alvast een datum in te
plannen om hiervoor extra samen te komen?
○ Wanneer? 22 september
○ Wie komt? Meerdere mensen, 1 per vereniging
9. Toernee General: vervolg
○ Geen alcohol op evenementen en maar 100 personen buiten/50 personen binnen
via burgemeester besluit
■ Wel maar tot 30 september.
■ Is ook nefast voor startdagen van jeugdbewegingen in september.
■ Waarom legt de gemeente extra maatregelen op naast die van nationale
veiligheidsraad die met virologen samenwerken.
■ Op evenementen van horeca en die van de gemeente van de abdij mag het
wel...
■ We vinden dat als JR onaanvaardbaar en zullen ASAP werk maken van een
advies dat aandringt om dit ongedaan te maken. Pieter maakt een voorstel
○ Willen we een coronaproof concert doen? Ja!
○ Algemeen concept:
■ Naam: TG Classic
■ 1 lokale band als voorprogramma, 1 meer bekendere band als headliner
■ Iedereen zitten in bubbels
■ 200 mensen

■

drank systeem zoals RW zomerbar en anderhalve meter sessies (bestellen &
betalen via smartphone, drank wordt aan tafel gebracht. Medewerkers hebben
altijd een mondmasker op)
■ Moest de ticketverkoop zeer snel gaan eventueel extra editie op vrijdag of
zaterdag 2 concerten.
○ Nog veel onduidelijkheid over wat mag en kan van de gemeente. Pieter stelt ASAP
een mail op met ons ruwe plan en de vraag om ASAP samen te zitten om dit op
poten te zetten.
10. Varia
○ Kinderspeeldag 27/09
○ !!! 1 OKTOBER LOKALENCONTROLE !!!
○ Kindergemeenteraad nieuwe data:
■ Woensdag 30 september – thema Rookvrije speeltuinen
■ Woensdag 28 oktober
■ Woensdag 25 november
■ Woensdag 16 december
○ Jaks: zoeklicht@kortenberg.be & mit.vangompel@kortenberg.be voor 20/09 binnen
brengen voor de maand november.
○ Volgende JR op 6 oktober, waar?
○ Rondje wat komt er + variapunten
■ Jojo: heeft een tijdelijke erkenning maar nog geen officiële. Ze moeten aan
volgende voorwaarden voldoen:
● 2 evenementen per maand. Dit is niet logisch voor de organisatie die zich
wil richten op kampen. Waarom deze eis?
■ Een ledenlijst van 30 personen
● Ook hier een beetje raar. Want nog geen kampen kunnen doen door
corona…
■ Ze hebben het gevoel niet echt ondersteund te worden en vragen aan de JR
hulp om mee te denken
● Alle jeugdverenigingen willen zeker een promo mail mee uitsturen. Zo
leden werven?
● We raden aan dit misschien op de gemeenteraad proberen te krijgen via
mail naar alle partijen.
■ Erps: Leidingsweekend, mag het doorgaan?
● Volgens officiële regels mag het maar het wordt afgeraden. De afweging
moet gemaakt worden of het echt nodig is.
● Dachten aan eventueel in hun lokalen te doen om het binnen de
gemeentegrenzen te houden.
● Als ze willen overnachten moeten ze toestemming hebben van de
gemeente
■ Erps: we krijgen nu al extra regels voor onze lokalen proper te houden
● Nog voor de lokalen helemaal opgeruimd waren na kamp is de gemeente
langs geweest omdat er een raam gesneuveld was door een oud leiding.
Ze hebben dan direct heel de lokalen rondgelopen en verschillende
opmerkingen gemaakt. Er is een extra rondgang geweest + gesprek. De
gemeente wilt nu extra controles doen buiten het nieuwe systeem voor
propere lokalen.

●

Als JR vinden we het onaanvaardbaar dat we eerst samen met de
gemeente veel tijd steken in een nieuw systeem en nog voor het begonnen
is wordt 1 vereniging anders behandelt. Het doel van het systeem was een
objectieve beoordeling en gelijke behandeling voor iedereen, dit wordt nu
al ongedaan gemaakt. Bijkomend vragen we ons af hoe de gemeente gaat
beslissen welke controles dan meetellen en welke niet? We willen ASAP
een advies uitbrengen tegen deze beslissing en willen een gelijke
behandeling voor iedereen!

