VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 16 OKTOBER 2020
Aanwezigen:
Chiro Malegijs: Caro April & Stef Van Droogenbroeck
Jeugdhuis heidestip: Phil Drieghe
Chiro Malderen: Brent Van Hemelrijck & Ruben Hendrickx
Scouts Londerzeel: Ruben & Sander Geeroms
Chirojongens Londerzeel: Jan Rommel
Skateteenforty: Joris De Bondt
Chiromeisjes Londerzeel: Laura Morisson, Sofia Steenackers
Chiromeisjes Klaas: Amber Caulier
Laura Lami, Voorzitter
Kaat Seghers, ondervoorzitter
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent
Dimitri Robbyns, schepen van jeugd
Verontschuldigd Conny MOONS, Burgemeester, Kristof SABLON, Coördinator dienst vrije
tijd
Afwezig:
Jeugdhuis ODT
PJV
KAJ D’AA
Chirojongens Klaas
LOCATIE EN UUR
Vergadering via MS Teams, 20u.
1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

Het vorig verslag werd goedgekeurd.
2.

STAND VAN ZAKEN CORONA

1) Nieuwe maatregelen voor jeugdwerk: code oranje
De corona epidemie neemt helaas toe, ook in onze directe omgeving.
In overleg met de ministers van jeugd,het departement jeugd, Marc Van Ranst,

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

Sciensano, De Ambrassade en Bataljong werd dan ook beslist om te schakelen naar code
oranje.


Voor +12 houdt het in dat binnen enkel nog mag gewerkt worden in bubbels van
20. Bijkomend geldt er mondmaskerplicht voor +12-jarigen bij binnenactiviteiten,
zoals op school. Bij buitenactiviteiten kan het nog steeds tot 50 en zonder
mondmasker. Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk
afgeraden. Handhygiëne blijft cruciaal. De strengere regels voor groepen met
meerderheid +18 jaar (fysieke afstand) blijven van kracht.



Leefweken en weekends worden verboden. Het risico op besmetting is te groot in
relatie tot voortdurende wisselwerking met andere contexten waarin deelnemers
zich bewegen.

De nieuwe regels gingen in op woensdag 14 oktober.
Evenwel blijft binnen code oranje jeugdaanbod mogelijk. Deze activiteiten in de vrije tijd
blijven een belangrijke bijdrage leveren aan het lichamelijke, mentale én sociale
welbevinden van kinderen en jongeren.
Laat ons vooral dat onthouden: willen we onze reguliere jeugdwerking niet verder in het
gedrang brengen, moeten we de maatregelen strikt opvolgen.
2) Ontdubbeling van locaties om bubbelwerking nog beter te ondersteunen:
Vanuit de jeugdverenigingen kwam de vraag om gebruik te kunnen maken van extra
locaties voor de verschillende bubbels.


Voor centrum Londerzeel kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de chalet
op het speelplein. De chiromeisjes zouden de chalet goed kunnen gebruiken. De
scouts zouden graag een deel van het buitenterrein gebruiken.



Voor Malderen is Verma een optie: Chiro Malderen zou hier graag gebruik van
maken



Voor Londerzeel Sint-Jozef wordt er gekeken naar het Gemeenschapscentrum
Walschap.



Chiro Klaas geeft aan geen nood te hebben aan extra lokalen.

Tinneke koppelt op korte termijn terug naar de betrokken jeugdbewegingen.
3.

TOELICHTING WERKINGSSUBSIDIES 2019-2020 EN GOEDE DOELEN

Aangezien de werking van de jeugdwerkinitiatieven sinds begin maart vrijwel werd
stilgelegd omwille van de coronacrisis heeft dit een zeer grote impact gehad op de totale
werking van het voorbije werkjaar. Evenementen en activiteiten werden geschrapt en
konden dus helaas niet doorgaan. Gezien de collectieve stilstand en de overmacht van
deze situatie, is het niet aangewezen om de werkingssubsidies van afgelopen werkjaar te
berekenen via het puntensysteem dat wordt vooropgesteld in het subsidiereglement.
Daar wordt er immers een verdeelsleutel voor de uitbetaling gecreëerd op basis van
onder andere de georganiseerde activiteiten, evenementen, deelnames aan de
jeugdraden en bijdragen aan het goede doel. Deze zijn om begrijpelijke redenen niet
kunnen doorgaan.
Het college van Burgemeester en schepenen gingen akkoord met het voorstel om de
werkingssubsidies van 40.000 euro te verdelen op basis van de activiteiten en uitkomst
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van het puntensysteem van vorig jaar. Het budget van de goede doelen wordt dit jaar
evenredig verdeeld over alle jeugdwerkinitiatieven.

4.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING OP 23 OKTOBER 2020

Werkgroep licht concept 2020 toe:
Mede omwille van Corona diende het concept ‘dag van de jeugdbeweging’ herdacht te
worden om op een coronaveilige manier door te kunnen gaan. Heel wat
jeugdwerkinitiatieven hebben een goede wervingsactie gemist door de
coronamaatregelen en kunnen daarin wat steun gebruiken. Daarnaast willen we op de
dag van de jeugdbeweging toch feest vieren, alle vrijwilligers in de bloemetjes zetten die
in deze moeilijke omstandigheden aan jeugdwerk doen en iedereen warm uitnodigen om
deel uit te maken van jeugdwerk.
Op 23 oktober vindt de dag van de jeugdbeweging plaats. Traditioneel trekken de
kinderen en jongeren dan in uniform naar school of naar het werk en kunnen ze genieten
van ontbijt aan de 2 stations van Londerzeel. Dit jaar zullen alle kinderen een fietsvlagje
ontvangen (verkeersveiligheid promoten + het ondersteunen van de jeugdbewegingen in
hun wervingsnood die omwille van corona niet kon doorgaan). Aangezien we niet bij de
scholen kunnen langsgaan omwille van de Coronamaatregelen zal er vanuit de JAL een
wervelende wervingsvideo worden gemaakt die we aan de directie zullen bezorgen met
de vraag om af te spelen in de klas. Op die manier willen we de kinderen en jongeren
toch bereiken.
Daarnaast worden er tijdens de week online challenges op de oudste leden en leiding
afgevuurd (volledig Coronaproof = online battles). De winnende jeugdbeweging wint een
pretpakket voor hun werking én op zondag 25 oktober een namiddag springplezier voor
de jongste groepen op het springkasteel van de gemeente (bubbelgewijs).
Op zondag 25 oktober komen de voorzitter, ondervoorzitter en vrijetijdsconsulent langs
bij alle jeugdbewegingen. Tot slot ontvangt de leiding een attentie als dank en blijk van
waardering voor hun inzet in moeilijke tijden. Dit alles zal gebeuren via de coronaregels.
De +16 jarigen ontvangen daarboven een gratis bonnetje voor het jeugdhuis. Zij kunnen
hierdoor kennismaken met het jeugdhuis. Door deze bonnetjes te vergoeden steunen we
op die manier het jeugdhuis. De bonnetjes zijn onbeperkt geldig en dus te gebruiken
wanneer men dat wil (ook post corona).
TO DO LEIDING VOOR WOENSDAG 21/10/2020:
De aantallen van leden die niet schoolgaand zijn in Londerzeel dienen te worden
overgemaakt (om extra vlagjes te voorzien).
5.

CONTROLE BRANDVEILIGHEID VAN DE JEUGDLOKALEN

Zaterdag 24 oktober 2020 gaat de controle van de brandveiligheid van de jeugdlokalen
door.
Belangrijke afspraken:


Alle attesten (zie bijlage) moeten dit jaar vooraf worden over gemaakt aan de
jeugddienst. Gelieve alles voor woensdag 21 oktober aan mij door te mailen.
Uiteraard verwachten we dat alle attesten en verzekeringspapieren netjes in de
lokalenmap zitten en up to date zijn. Maar dit jaar verwachten we alle
documenten dus ook digitaal (coronamaatregelen).
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Omwille van de coronamaatregelen kan slechts 1 iemand aanwezig zijn en worden
alle veiligheidsmaatregelen worden gevolgd (mondmasker, 1,5 meter afstand)



Graag ontvang ik van jullie tegen eind deze week (of door te geven op de JAL) de
naam van de verantwoordelijke + het gsm-nummer van de persoon die ons die
dag zal ontvangen.



In bijlage de volgorde van de jeugdwerkinitiatieven. We starten om 9u dus de
eerste in de kolom mag ons dan rond dat tijdstip verwachten. Ik stuur telkens een
berichtje naar de volgende in de rij met de boodschap dat we onderweg zijn.



In bijlage kunnen jullie de checklist terugvinden waarmee de controle wordt
uitgevoerd en een begeleidende brief die meer uitleg geeft over alle
aandachtspunten die in orde dienen te zijn.

Tijdens de controle van de brandveiligheid vorig jaar viel op dat de inhoud van de EHBO
koffer vaak niet compleet is.
We hebben een handige checklist van de brandweer ontvangen, voeg deze zo snel
mogelijk toe aan jullie koffer om hem op die manier compleet te maken (en te houden).
Van belang is ook dat medicijnen op voorschrift niet in de verbandkoffer mogen zitten!
Vergeet ook zeker jullie aanvullende producten ifv corona niet (mondmaskers,
ontsmettingsmiddel,…)
Bedankt om dit ter harte te nemen.
Noot: Chiro Steenhuffel kreeg afgelopen zomer al een bezoek van de brandweer, bij
jullie hoeven we deze keer dus niet langs te komen. We verwachten evenwel alle
documenten nog eens digitaal aangeleverd.
ATTESTEN DIE DIGITAAL DIENEN WORDEN AANGELEVERD (ANDER KAN DE
CONTROLE NIET DOORGAAN):

6.



Een polis voor burgerlijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. Indien de
polis meerjarig is dient bijkomend het jaarlijkse betalingsbewijs voorgelegd te
worden.



Keuringsattest van de aardgasinstallatie.



Keuringsattest van de elektrische installatie.



Jaarlijks nazicht branddetectie.



Jaarlijks reinigingsattest van de schoorstenen en van de verwarminginstallatie(s).

PROJECT LONNESIELSE WINTER

Vanuit de werkgroep van de Lonnesielse winter wordt de piste bekeken om een laser
battle - outside adventure te organiseren in Londerzeel.
In navolging van het bikepark zijn we ook in de winterperiode op zoek naar een
uitdagende outdoor activiteit die coronaproof kan worden georganiseerd. Binnen het
overkoepelde thema ‘licht en warm Londerzeel’ vindt een lasershootactiviteit mooi zijn
plaats.
Mensen kunnen vanop afstand in gezonde buitenlucht een spel spelen zonder enig fysiek
contact.
We onderzoeken de bereidheid bij jeugdverenigingen voor het ‘hosten’ van de outdoor
spot. We bevragen de verenigingen over 2 mogelijke opties:
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We brengen het parcours naar de verschillende deelgemeenten en onderzoeken
de mogelijkheid tot hosting van het terrein door de betrokken jeugdbeweging van
de locatie. Vanuit de gemeente worden toffe materialen aangeleverd om een
outdoor (hindernissen)parcours aan te kleden (eventueel met hulp van de
jeugdverenigingen).



We kiezen voor 1 vaste locatie.

De leden van de JAL zijn zeer enthousiast over dit idee en zien heel wat mogelijkheden.
Ze geven voorkeur aan optie 2, namelijk 1 vaste locatie. Op die manier kan 1 locatie
volledig en tot in detail aangekleed worden (eventueel met verschillende thema's Halloween - sinterklaas- feestdagen...). Ze vinden het geen probleem om zich te
verplaatsen naar 1 vaste locatie en verkiezen een mooi aangeklede locatie boven
verschillende locaties die misschien niet helemaal tot in detail uitgewerkt zijn.
7.

VERNIEUWDE UITLEENDIENST VAN DE PROVINCIE!

Materiaal nodig voor een fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling, kamp, ...?
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst
8.

VARIA


Vernieuwde uitleendienst van de provincie!
Materiaal nodig voor een fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling, kamp, ...?
Check zeker https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-entoerisme/uitleendienst



Scouts Londerzeel stelt zich de vraag of het -gezien de coronamaatregelen- wel
nog verantwoord is om jeugdwerk te organiseren. De anderen geven aan zich die
vraag ook te stellen en men is benieuwd naar volgende stappen binnen het
jeugdwerk. Hier is wel nood aan. Er wordt nogmaals benadrukt dat er in tussentijd
met gezond verstand jeugdwerk moet worden georganiseerd en de maatregelen
consequent moeten worden opgevolgd.
Veel succes en moed aan iedereen gewenst in deze moeilijke tijden.

9.

OVERLOPEN AGENDA


Chirojongens Londerzeel: ontbijtactie op 31/10/2020 volgens take-away
concept.



Chiro Malderen: Mosselfestijn 14 en 15 november: concept wordt nog bekeken
qua haalbaarheid in functie van coronamaatregelen.

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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