Verslag Jeugdraad 6 oktober 2020:
Aanwezig: Pieter (voorzitter), Cedric, Noor, Bram, Willem en Robrecht (Chiro Erps-Kwerps),
Imke, Gilles (Scouts Kortenberg), Marjon (Jeugd Rode Kruis), Shayan (Den Uyl), Tom, Erik
(JoJo, onafhankelijke), Aline, Marie (Chiro Flurk Everberg), Basil, Barbara, Mats, Kawan,
Steffi (JH Den Aap), Mit (jeugdconsulente), Ann (schepen jeugd)
Verontschuldigd: Kasper (JH Den Uy), Timo (Jeugd Rode Kruis), Fatou (Chiro Flurk), Neree
(JH ’t Excuus), Berre (scouts Kortenberg)


Goedkeuring verslag jeugdraad 1 en 22 september 2020
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



Voorstelling nieuwe leden Chiro EK en Jeugdhuis Den Aap
o Chiro Erps: Welkom Robrecht en Willem!
o Jeugdhuis Den Aap: Welkom Basil!



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!
Proficiat van schepen Vannerem voor de propere lokalen bij de controle van 1/10.
o Nieuwe klusjes:
o Chiro EK:
 Alles doorgegeven bij de lokalencontrole op 1/10
o Chiro Everberg:
 Slot van het tuinkot is kapot. Kan niet meer deftig op slot.
Kan dit vervangen worden?
 Kan de boom gesnoeid worden? Bij harde wind slagen de
takken tegen het raam (kans op kapot gaat)
o Scouts Kortenberg:
 Alles doorgegeven bij de lokalencontrole op 1/10
o JH Den Aap:
 Achterdeur is nog altijd geforceerd
 Veiligheidskastje tussen de toiletten is geforceerd
 Geen sleutel meer van de zekeringskast
o JH ’t Excuus:
 /
o JH Den Uyl:





Achterdeur (aan de gevaarlijke trappen, koer?): links
onderaan los. Met de regen komt er water onderdoor

Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
Leidingsweekend gehad – met container grote opkuis gehouden
Startdag gehad
Chiro Everberg
Startdag gehad
Leidingsweekend gehad
Scouts Kortenberg
Planningsdag gehad
JH Den Aap
Openingsavonden gehouden
Op kermis gewerkt
Bestuursvergadering gehad
JH Den Uyl
Openingsavonden gehouden
Op kermis gewerkt
’t Excuus
JoJo

Speelplein

Jeugd Rode Kruis
Niets gedaan. Binnenkort wel een initiatie samen met Jojo


Terugkoppeling adviezen reglement noodfonds + herstelplan + reglement
promotionele ondersteuning
Er werden drie adviezen geschreven. Deze zijn terug te vinden op onze Google Drive
of via onderstaande links:
https://docs.google.com/document/d/1ULvSLVlpAkoNyrbEwm80kvSxzJdYADyaS8Of
BFXHxF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1xaKG_YHYEOYS-fQPFreHGRahBeXxLwpCa8dq3qtJmg/edit

https://docs.google.com/document/d/1ygei3NTY4WBVRnHvVYMdLUsLMqf6LC4wic
wzFTI1-HE/edit#
We overlopen de drie geschreven adviezen.
 Zijn hier nog opmerkingen over? Kunnen we de drie adviezen goedkeuren? Ja,
unaniem goedgekeurd!
 Deze worden nu ingediend bij het schepencollege. Binnenkort zal hierover aan
de jeugdraad teruggekoppeld worden.


TG Classic: laatste spurtje
o Recente wijzigingen in Coronaland: sluitingsuur voor cafés ligt vanaf vrijdag 9
oktober op 23u in plaats van 1u + max. met 4 personen aan 1 tafel in plaats van
10 personen.
o Wat doen we hiermee op TG Classic?
 Met max. 4 personen aan een tafel moet zeker lukken
 Einduur 23u?
 Eerst uitzoeken of dit ook voor evenementen geldt of enkel voor
cafés?
 Indien ook voor evenementen: navragen of we zelf om 23u nog
mogen opruimen of dat we dan zelf ook moeten vertrekken?
Navragen bij de gemeente/politiediensten
 We kunnen alles eventueel een uur vervroegen zodat bezoekers
om 23u buiten zijn.
 Vinden we het als jeugdraad de moeite om dit te laten
plaatsvinden: Ja! Laten doorgaan!
o Promo: via Facebook alvast 2000 mensen bereikt die het evenement
bekeken hebben. Oproep aan jeugdraadleden: maak zelf ook even reclame
via Facebook of Instagram, deel het in oudleidingsgroepen…
o Catering: Kunnen we nog iets extra van eten voorzien? Vroeger beginnen
en mensen sneller lokken omdat ze nog iets kunnen eten?
o Eventueel een extra ticket toevoegen waarmee mensen een
volledige pizza kunnen bestellen in plaats van maar één punt
o We gaan om 18u open: extra verkoop pizza’s en drank
o Hoe gaan we de mensen zetten? Lage tafels van in de sporthal zelf
o Inkleding: lichtslingers, eventueel planten via Botanica
o Werkgroepje inkleding: Bram, Marjon, Barbara
o Hulppost nodig? Nee, voor evenementen van 200 personen is dit niet
verplicht
o Opmaak draaiboek met opbouw, shiften: Dit komt er zeker nog aan



Varia
o Ideeën restfonds: 1900 euro voor 7 verenigingen
 Coronakosten voor verenigingen?
 Nieuwe tenten
 Tegen volgende jeugdraad over nadenken. Dan beslissen we.
o Terugkoppeling Kindergemeenteraad 30/09
 Kennismaking nieuwe leden (25 kinderen, 6 nieuwe kinderen)
 Brainstorm te behandelen thema’s 20-21



o

o

o

o

Gamehall: ze zoeken een plaats waar ze even kunnen gamen en
hangen zonder dat hier oudere jongeren aanwezig zijn.
Opportuniteit voor de jeugdhuizen?
 Willen meer sport (bv. openlucht trampolinepark)
 Willen meer evenementen
 Als jeugdraad eens samenzitten met de
Kindergemeenteraad om te bekijken wat we kunnen
realiseren
 Opstart project ‘Rookvrije speeltuinen’ i.s.m. Dienst Gezondheid &
Zorg
Terugkoppeling eerste samenkomst strategisch platform Kindvriendelijke
gemeente 6/10
 Uitleg over wat kindvriendelijkheid inhoudt en wat het belang ervan is
 Uitleg over de stappen in het traject, verspreid over 2 jaar: eerst
verzamelen van data-analyse (via vragenlijsten en focusgroepen),
nadien belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren om nadien een
kindvriendelijke strategie vast te leggen die we kunnen verwezenlijken
 Invullen van een vragenlijst met kwalitatieve beleidsindicatoren = een
vragenlijst om af te toetsen hoe gemeentelijke diensten de huidige
kindvriendelijkheid van/in het beleid ervaren. Deze resultaten worden
binnenkort naast de resultaten gelegd vanuit de vragenlijsten die
kinderen, jongeren en volwassenen zullen invullen. Doel: een globaal
beeld krijgen hoe men momenteel kijkt naar het huidige beleid, hoe dit
scoort op kindvriendelijkheid en waar er mogelijke hiaten zitten.
 Links voor de vragenlijsten hieronder. Graag invullen met jongeren
(13-18 jaar). Deze doelgroep is moeilijk te bereiken, maar zitten wel bij
de scouts en de chiro’s. Zelf ook graag de vragenlijst voor volwassenen
invullen!
De vragenlijsten:
Vragenlijst volwassenen: https://nl.surveymonkey.com/r/Q9SSNLS
Vragenlijst jongeren (13-18 jaar):
https://nl.surveymonkey.com/r/Q98R95K
Vragenlijst kinderen: https://nl.surveymonkey.com/r/QKKXRMR
Jaks: zoeklicht@kortenberg.be & mit.vangompel@kortenberg.be voor 20/10
binnen brengen voor de maand december.
 Kerst?
 Sint?
Volgende JR op, waar?
 10 november bij Chiro Flurk (grote zaal)
 Laatste vergadering van het huidige jeugdraadjaar. Zijn er kandidaten
voor voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester? Denk er eens over
na tegen jeugdraad november.
Wat gaat iedereen doen komende weken?
 Jeugdhuis Den Uyl: 17+18/10 weekend van de Trage Wegen,
openhouden vanaf 10u
 JoJo vzw: 10/10 paddenstoelenwandeling (volzet), 14/10 survival in
Vossenhol, 31/10 Halloweenescaperoom met JH ’t Excuus
 Chiro EK: fakkeltocht
 Jeugdhuis Den Aap: 17+18/10 weekend van de Trage Wegen

o

o

o
o
o
o
o

 Scouts: /
 Jeugd Rode Kruis: 11/11 met JoJo vzw
 Chiro Flurk: 11/10 vriendjesdag
JoJo vzw is op zoek naar een lokaal om wat materiaal te stockeren en
eventueel te vergaderen. Heeft er iemand een klein lokaaltje waar er materiaal
gestockeerd mag worden? Laat het zeker weten aan Tom!
Een alternatief kan een lege kast zijn in één van de jeugdlokalen. Chiro ErpsKwerps bekijkt of zij een kast kunnen leegmaken voor het materiaal van JoJo
vzw.
Op 11/11 organiseert JoJo vzw een workshop met het Jeugd Rode Kruis. Ze
zijn nog op zoek naar een gratis locatie waar deze workshop mag plaatsvinden.
Chiro Flurk en Chiro Erps-Kwerps stellen hun lokalen ter beschikking. Tom
regelt dit verder.
Chiro EK vraagt aan de andere jeugdverenigingen wie de site beheert en up to
date houdt. Pieter, Tom willen gerust enkele mogelijkheden bespreken en
uitleggen.
Chiro Flurk vraagt of ze OC Oud Gemeentehuis opnieuw mogen gebruiken op
zondag om bubbelwerking te garanderen. Indien ja, of ze de sleutel ontvangen.
Mit vraagt na en koppelt asap terug.
Oproep om een mondmasker van Chiro Flurk te kopen.
Mag JoJo vzw dit weekend de jeugdraadtenten gebruiken: ja
Link voor de evenementenkalender:
https://calendar.google.com/calendar/u/1?cid=cTgwNm82N3FxY2h0dDRw
N2tncWg1N3A3Y2dAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

Volgende jeugdraad: 10 november bij Chiro Flurk (grote
zaal)

