Verslag JAL
17 mei 2019 – jeugdhuis Onder den Toren
Aanwezigen:
Chiro Malegijs: Phil Drieghe
Chiro Malegijs: Caro April
Chiromeisjes Londerzeel: Hannah Eeckelaers
Chiromeisjes Londerzeel: Yasmiene
Chirojongens Londerzeel: Jan Rommel
JH Onder de Toren: Jonas Thielemans
JH Heidestip: Jannes Ilegems
JH Heidestip: Evelien De Bondt
Scouts Londerzeel: Ruben Geeroms
Scouts Londerzeel: Sander Geeroms
Chirojongens Steenhuffel: Yan Steenackers
Chirojongens Steenhuffel: Andreas Aerts
Chiro Malderen: Kaat Seghers
Chiro Malderen: Marte Goossens
Chiromeisjes Steenhuffel: Kirsten Coulommier
Chiromeisjes Steenhuffel: Laike Vandenbroeck
Voorzitter: Laura Lami
Ondervoorzitter: Kaat Seghers
Secretaris: Margo Willems
Verontschuldigd:
JH Heidestip
01 GOEDKEURING VERSLAG
Voorzitter Laura Lami heet iedereen welkom en vraagt of iedereen het verslag van
vorige JAL gelezen en goedgekeurd heeft. Verslag is goedgekeurd.
02 FONDS ALFRED VAN ROY
Op woensdagavond 8 mei 2019 stelden 13 aanvragers voor het fonds Alfred Van
Roy hun projecten voor in het gemeenschapscentrum Gerard Walschap. De JAL
leden die zelf een aanvraag indienden waren aanwezig en gaven advies uit over
de subsidieregeling.
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Ondervoorzitter Kaat Seghers geeft meer info over het verdere beslissingsproces:
De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt door een commissie
samengesteld uit de schepen bevoegd voor cultuur, jeugd en sport en de
voorzitters van de jeugdraad, sportraad en cultuurraad en de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie mens en maatschappij.
Wanneer bovenstaande commissie de definitieve verdeling opmaakt, worden de
resultaten bekendgemaakt tijdens de Hoppluk in augustus. Elke vereniging die
een aanvraag indiende zal hiervoor worden uitgenodigd.
Wel wilt voorzitter Laura aangeven dat de voorstelling van deze projecten geldt
als een JAL. In het vervolg is het dan ook de bedoeling dat zoveel mogelijk leden
van de JAL hierop aanwezig zijn. Dit om een neutraal advies te kunnen geven.
03 STUDIEPLAATS MEI-JUNI
Eind 2018 organiseerde de jeugddienst op advies van de JAL opnieuw een
studieplaats in het jeugdhuis ’t Gewelf van de Pinksterjongeren. De leden van PJV
hebben een grote ruimte ingericht waar jongeren vrij kunnen komen studeren. Zo
is er wifi aanwezig, een keukentje en zelfs een pool- en kickertafel ter
ontspanning. De JAL geeft ook nu aan dat er veel studenten gebruik maakten van
de studieplaats en dat de reacties zeer positief waren.
Ondervoorzitter Kaat vraagt de JAL of deze opnieuw nood heeft aan een
studieplaats. Scouts Londerzeel, chiro Malderen en chiro Steenhuffel wensen
alvast dat de studieplaats tijdens de zomerblok opnieuw toegankelijk is voor
Londerzeelse studenten.
Jeugdconsulente Margo Willems zal contact opnemen met PJV of dit mogelijk is en
vervolgens de leden van de JAL informeren met de uiteindelijke datum waarop de
studieplaats opnieuw toegankelijk is.
04 EVALUATIE LEIDINGSDAG
Voorzitter Laura bespreekt de lage opkomst van de Leidingsdag. Enkel Chiro
Steenhuffel nam deel. Laura bevraagd de JAL hoe het komt dat de
jeugdverenigingen dit jaar niet deelnamen daar er op de editie van vorig jaar wel
70 deelnemers waren.
De JAL geeft als voornaamste reden op dat de Leidingsdag dit jaar op een
weekavond werd georganiseerd. Ondanks het feit dat het de volgende dag een
feestdag was, bleven toch veel leden op hun kot of hadden ze andere
verplichtingen. Voorts was er weinig interesse naar een dorpsspel. De leden
wensen liever aan iets laagdrempelig als een quiz of dergelijke deel te nemen.
Ondervoorzitter Kaat stelt voor om in de toekomst de Leidingsdag opnieuw in het
weekend te organiseren en in de vorm van een quiz.
05 GRAS- EN SPEELPLEINEN MATERIAALVRIJ HOUDEN
Jeugdconsulente Margo geeft aan dat ze van de milieudienst de melding kreeg dat
er opnieuw veel materiaal (takken, spelmateriaal,…) op de gras- en speelpleinen
van de jeugdverenigingen achterblijft. Dit zorgt ervoor dat de maaidienst hun
grasmachine kan stuk rijden. Voorts stak er ook materiaal in de beek en dit is
sowieso niet toegelaten om overstroming te vermijden.
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Margo doet een oproep aan de jeugdverenigingen om geen materiaal in de beek
te gooien en om na een activiteit al het materiaal op te ruimen.
06 SPEELTOESTELLEN SPEELBOS
Jeugdconsulente Margo kreeg via schepen Leen Van Aken een vraag van
Natuurpunt door. De speeltoestellen (houten huisjes) aan het speelbos aan de
Marselaerdreef zijn verouderd en zullen weggehaald worden. De vraag is nu of de
jeugdverenigingen gebruik maken van het speelbos en diens speeltoestellen.
De JAL leden reageren dat het speelbos voor de meeste jeugdverenigingen vrij ver
gelegen is waardoor zij er niet veel gebruik van maken. Enkel Chiro Malegijs
bezoekt regelmatig met diens leden het speelbos. Toch wordt er voornamelijk in
het bos zelf gespeeld en minder met de speeltoestellen. De JAL stelt voor om toch
de speeltoestellen te vernieuwen.
Voorts stelt de JAL voor om deze vraag open te trekken naar alle Londerzeelse
inwoners via het facebookkanaal van de gemeente.
07 ROCK RALLY JEUGDHUIS HEIDESTIP
Jeugdhuis Heidestip wil deze zomer een rock rally organiseren met jong talent van
Londerzeelse bodem. Zij zijn nog op zoek naar muziekkenners die in de jury willen
zetelen én naar een gepaste hoofdprijs.
De JAL stelt voor om een optreden op de nacht van de jeugdbeweging op 18
oktober aan te bieden als hoofdprijs. Op die manier kan de winnende band extra
podiumervaring opdoen daar de nacht van de jeugdbeweging makkelijk 300
bezoekers aantrekt.
Voorts stelt de JAL volgende juryleden voor:
-

Voorzitter van de JAL, Laura Lami
Ondervoorzitter van de JAL, Kaat Seghers
Vrijwilliger bij ODT, Senne (Jonas Thielemans gaat dit bij Senne navragen)
Muzikante Amber (Kaat Seghers gaat dit bij Amber navragen)

Jeugdhuis Heidestip gaat akkoord met het voorstel van de JAL.
08 EINDE WERKJAAR – BBQ
Daar de examens en de kampen in zicht zijn, sluit de JAL het werkjaar af eind
juni. Deze afsluiting doen we liefst in de vorm van een BBQ.
Alle JAL leden zijn welkom op zaterdag 22 juni om 18 uur op het terrein van de
speelpleinwerking (Holle Eikstraat, 1840 Londerzeel). Meer info volgt.
09 WAARNEMEND VOORZITTERSCHAP
Van september tot eind december 2019 zullen Laura Lami en Kaat Seghers niet
kunnen fungeren als voorzitter en ondervoorzitter daar zij dan op Erasmusstage
zijn.
Voor de JAL tijdens deze periode, zijn we op zoek naar een waarnemend
voorzitter. Deze voorzitter maakt gedurende deze periode de agenda op i.s.m. de
vrijetijdsconsulent en licht de agenda tijdens de verschillende JAL afspraken toe
(maximum 4 JAL afspraken). Kandidaten mogen een seintje geven aan de
jeugddienst via: jeugd@londerzeel.be .
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10 DIGITAAL INFO BORD
Als jullie een aankondiging op het digitaal infobord (Heldenplein) willen plaatsen of
jullie krijgen een vraag rond dit gegeven, dan mogen jullie de vraag/aanvraag
sturen naar de dienst Secretariaat (secretariaat@londerzeel.be).
Evenementen van verenigingen worden op het infobord gepubliceerd als deze zijn
ingevoerd in de UiTdatabank (https://www.uitdatabank.be ). Op die manier zal,
twee weken voor het plaatsvinden van de activiteit, de activiteit automatisch
opgenomen worden in de reeks aankondigingen op het infobord.
11 VARIA
-

Chirojongens Londerzeel geven aan dat er dringend nood is aan vuilbakken in
de groene long. Op dit moment zijn er te weinig vuilbakken waardoor de chiro
vaak het zwerfvuil moet opruimen. Margo geeft dit door aan de
groenambtenaar.

12 AGENDA
-

01/06:
Kermisbal van JH Heidestip
10/06
Pensenfoor van Chiro Klaas Steenhuffel
21/06:
Jinbar van Scouts Londerzeel
21/06:
Fin D’ Examin van JH ODT
26-28/06 48 uren tap bij JH ODT
02/08:
Afterspeelplein bar van de gemeentelijke speelpleinwerking
10-11/08: Volleybaltoernooi van Chiro Malegijs
23-25/08: Feestweekend van Chiro Londerzeel
30-31/08: Rock Rally van JH Heidestip
21-22/09: Streekbierencafé van Scouts Londerzeel
14/09:
ABC TD van Chiro Klaas Steenhuffel

Volgende JAL zal doorgaan op vrijdag 13 september 2019 om 20
uur in JH onder de toren (zaaltje boven)
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