PERSBERICHT: Op stap met de jeugdraad: Kortessem Fuift

De jeugdraad lanceert, in samenwerking met de organisatoren van de verschillende
jeugdfuiven, het project ‘Kortessem Fuift’ om het “op stap gaan” in eigen gemeente
aantrekkelijker te maken.
Als jeugdraad vinden we het belangrijk dat jongeren ook een avondje uit vinden in de
eigen leefomgeving.
De jeugdfuif als een belangrijke ontmoetingsplek
We nemen dit initiatief, omdat we het als jeugdraad belangrijk vinden dat alle
Kortessemse kinderen en jongeren, van klein tot groot, hun gading kunnen vinden in het
vrijetijdslandschap in onze gemeente. Onder andere tijdens de vele activiteiten die de UiT
dienst organiseert, kunnen kinderen naar hartenlust spelen en vriendjes maken. Ook onze
jeugdbewegingen zijn erg succesvol dankzij de vrijwillige inzet van vele enthousiaste
leiders en leidsters. Voor jongeren die niet aangesloten zijn bij een vereniging is een fuif in
onze gemeente bijna de enige ontmoetingsplek.
We vinden het dan ook heel belangrijk om deze initiatieven te ondersteunen zodat ze ook
meer Kortessemse jongeren bereiken.
Jeugdraad ondersteunt de organisatie van fuiven
De voorbije jaren hebben we samen met het gemeentebestuur al verschillende
initiatieven genomen om - ondanks de toegenomen organisatiedruk - het fuiven in eigen
gemeente mogelijk te maken. Zo is er in de gemeentelijke zalen een tussenkomst in de
billijke vergoeding die door de gemeente gedragen wordt. Het ter beschikking stellen van
oordoppen en de geluidsmeter in het kader van de reglementering over geluidsnormen
werd ook een succes via de ‘Go out – Plug in’ campagne. De gemeentelijke infrastructuur
wordt via het gebruikersreglement ook aan een gunstig tarief ter beschikking gesteld. De
sensibilisering rond verantwoord alcoholgebruik. En met het vernieuwde aanvraagformulier
ontworpen door de UiT dienst kunnen organisatoren ook in 1 formulier al het nodige
aanvragen.
Kortessem fuift: goedkoper op stap in eigen dorp
Het project ‘Kortessem Fuift’ bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt er in september
een grootschalige gemeenschappelijke promotiecampagne opgestart, die hoofdzakelijk via
de sociale media en via de website www.jeugdkortessem.be gevoerd zal worden.
Kortessemse fuiven zullen vanaf nu ook herkenbaar zijn aan het nieuwe ‘Kortessem Fuift’logo, een kwaliteitslabel voor de vele fijne feestjes die in onze gemeente plaatsvinden.
Ten tweede kunnen jongeren via de jeugdraad of de jeugddienst een ‘fuifkaart’
aankopen.”
De fuifkaart
Deze kaart kost je bij aankoop 5 euro maar ze is veel meer waard! In ruil voor het
scheurstrookje op deze kaart krijg je 2 euro korting op de toegangsprijs van de
deelnemende fuiven. Hier kan je zowel mee betalen bij de voorverkoopkaart als aan de
kassa. Je doet dus een voordeel van 5 euro én ook als je eens een fuif niet kan gaan is het

nog steeds voordelig.
Maar er is meer. De deelnemende organisaties verbinden zich ertoe om voor de houders
van een fuifkaart iets speciaals te voorzien. Zo levert dat de ene keer een gratis
consumptie op of een andere keer een leuke verrassing. Kortom … je doet een goede zaak!
De jeugdraad zorgt voor de verdeling van de kaarten en voor een financiële compensatie
voor de deelnemende organisatoren. Vanaf 1 oktober brengen we 75 kaarten uit en kan je
hiervoor inschrijven. Dit door langs te gaan bij de UiT dienst in Kortessem (Pieter Geert
Buckinxstraat 5) of een overschrijving te doen op de rekening van de jeugdraad. Stuur ook
steeds een mailtje op fuifkaart@jeugdkortessem.be met je contactgegevens.
Je krijgt dan tijdig je fuifkaart en alle nodige informatie.
De deelnemende fuiven zijn Aspilicious (Chiro Troot), I-Scream (Chiro Spratike), De nacht
van de Hoegaarden (Chiro Sint-Pieter), Addicted (Aspiranten Chiro Spratike) en Project Y
(Aspiranten Chiro Sint-Pieter).
Volg de lancering van ons project op www.jeugdkortessem.be of volg ons op Facebook
(@jeugdkortessem)
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