Bevraging jeugdwerk herbruikbare bekers
Aanwezig: District Dijle, Scouts & gidsen Sint-Katrom, JH Joko, Chiro XL, Scouts Sint-Gummarus
1. Advies herbruikbare bekers evenementen | zie document Herbruikbare Bekers
Eerst werden de verschillende voorstellen overlopen. Nadien werd er per voorstel gestemd wie er
voor / tegen was. Nadien kon iedereen nog feedback geven over het voorstel. Hieronder vind je de
voorkeuren per voorstel.
A. Iedereen tegen – niemand voor
Ze vonden dit voorstel onhandig. Je hebt teveel bekers nodig voor sommige
evenementen. Daarnaast is het absurd om deze bekers aan te moeten kopen voor maar
enkele evenementen per jaar.
B. Iedereen tegen – niemand voor
Niemand ziet het nut van zelf zoveel bekers aan te kopen.
C. 2 tegen – 1 voor – anderen onbeslist
Twee grote vragen en bedenkingen bij dit voorstel zijn: “Hoe proper moeten de bekers
teruggeven worden?” en “In welke staat krijg je deze bekers dan terug als ze ontleend
zijn?”
D. 1 tegen – 4 voor
Hoe ga je die zelf proper krijgen? Onduidelijkheid hoe organisaties deze proper zullen
krijgen volgens de ‘norm’ van stad Mechelen. Er moet duidelijkheid zijn omtrent het
‘wassen’ van de bekers/glazen.
E. Niemand tegen – iedereen voor
Ook hier weer de vraag “wat is de ‘norm’ om ze proper af te leveren?”. Zeker belangrijk
omdat er een kost wordt gerekend om ze nog eens proper te maken.
Het is misschien een optie die je kan nemen: proper afleveren betekent dat je minder
moet betalen dan als je ze vuil aflevert.
F. 4 tegen – 3 voor
Het is handiger om ze zelf te laten ophalen/leveren. Kan wel weer een optie zijn om dit
ook te laten leveren/ophalen, maar hoeft niet altijd zo te zijn.
Positief dat stad Mechelen zich dan ontfermd over het wassen/drogen/stockeren/…
G. 7 tegen – 0 voor
G is een stap terug ten opzichte van F.
H. Wat is de kost om de wasinstallatie te huren? Voor de rest lijkt dit goede optie. Er zijn
wel enkele grote bedenkingen: een wasinstallatie is vrij groot – logistiek moeilijker te
regelen. Voor kleinere evenementen is dit geen optie. De jeugdwerkers geven ook aan
dat dit geen verplichting mag zijn als je bekers huurt.
I.

Deze optie was onvolledig.

J.

2 tegen – 0 voor
Deze optie is voor hen geen meerwaarde. Er zijn reeds heel veel partners om
herbruikbare bekers te kunnen leveren/gebruiken. Veel brouwers doen dit zelfs gratis.
De minimumkost moet dan heel laag zijn.

2. Algemene vragen | zie document Herbruikbare Bekers
Hieronder een antwoord op de algemene vragen uit het document.
- Kleine  grote evenementen?
o Laat organisaties beslissen over wat ze wel of niet kunnen gebruiken aan de hand
van de grootte van hun evenement.
o Stad Mechelen doet zelf inschatting voor de aanvraag en geeft een lager/hoger
aantal. Laat organisatie zelf inschatten wat ze nodig hebben. Eerder een advies dan
een feit.
- Deel uitmaken van een adviesraad mag geen reden zijn om goedkoper bekers te kunnen
huren. Wat betreft jeugdorganisaties of culturele organisaties kan dit wel. Voor de
adviesraden zelf, zou dit ook kunnen vermits ze in functie staan van de Mechelaars.

3. Besluit |Voorkeuren
Hieronder de voorkeuren van de deelnemende jeugdwerkers:


JH Jokko
Organisatie wast ze zelf af (kleinschalig) – 100 tal bekers. Optie A met een mobiele wasstraat.
Dit is haalbaar voor JH Joko.



Chiro Libertus
Of je ze zelf afhaalt of laat leveren moet een keuze zijn. Je moet ook kunnen kiezen of je ze
zelf afwast of niet en dit is vooral afhankelijk van de grootte van het evenement. Een
wasstraat is enkel nuttig voor grote evenementen.
Seppe sluit zich aan bij Dries.



Sint-Gummarus
Gespoeld teruggeven lukt, maar proper afwassen/stockeren lukt hun niet. Voorkeur voor
optie E.

 Geen enkele optie is ideaal. Het is gemakkelijker om de organisaties verschillende opties te
geven. Betalen is op zich geen probleem zolang het niet een al te groot bedrag is. Als de
bekers daardoor helemaal in orde zijn en alles duidelijk geregeld is dan is dat oké.
Daarnaast is er nog de vraag of ze mee mogen beslissen over de opdruk van de bekers?
.

