VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 18 SEPTEMBER 2020
Aanwezigen:
-

Chiro Malegijs, Caro April
Chiromeisjes Londerzeel, Luna Nicolas, Sofia Steenackers, Laura Morrison
SkateTeenForty: Bram D’hont, Joris De Bondt
Jeugdhuis Heidestip: Annelies De Bondt, Emile Hermans
Chirojongens Klaas Steenhuffel, Bran Vanhomwegen
Scouts Londerzeel, Kobe Pinxten
Jeugdhuis Onder Den Toren, Marijn De Schouwer, Robbe Huysmans, Senne De
Vis, Thomas De Smet
Chirojongens Londerzeel, Jan Rommel, Fictor Fimmers, Jef Eeckelaers
Chiro Malderen: Brent Van Hemelrijck, Ruden Hendrickx

-

Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, ondervoorzitter
Dimitri Robbyns, schepen van jeugd
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent

Verontschuldigd: KAJ meisjes Malderen, Chiromeisjes Klaas
Afwezig: PJV, KAJ D’AA
LOCATIE EN UUR
Gemeenschapscentrum Gerard Walschap, 20u00
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

2.

NOODFONDS VERENIGINGEN EN SITUATIE JEUGDHUIZEN

Tijdens de zomervakantie werden alle verenigingen bevraagd over de financiële impact
van de coronacrisis op hun werking. Ondertussen ontving de dienst Vrije Tijd heel wat
ingevulde formulieren. De financiële verliezen zijn zoals verwacht groot. Het bedrag van
het noodfonds is allerminst toereikend om deze verliezen te compenseren.
Schepen van Jeugd Dimi Robbyns licht toe dat het zeer moeilijk is om het fonds te
verdelen, wetende dat het voor velen slechts een druppel op een hete plaat is in
vergelijking met de geleden verliezen. Voor sommigen zijn er zware verliezen, anderen
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hebben geen omzet kunnen genereren maar geen tot weinig kosten gehad. Er is dus veel
verschil in noden. Het is dus heel belangrijk om de echte noden te onderscheiden van de
rest. Het noodfonds kan evengoed worden gebruikt om iets structureel aan te pakken
(zoals bijvoorbeeld een investering in een ontmoetingsplaats, een aanstelling van een
lokale ondersteuner voor de verenigingen, extra logistieke ondersteuning,…). De
jeugdverenigingen geven collectief aan dat ze vinden dat de verenigingen in nood
moeten geholpen worden. Er wordt wel de kanttekening gemaakt dat verenigingen die
hun best doen om hun financiële plaatje op orde te hebben en hier veel tijd in stoppen,
natuurlijk zo niet beloond worden. Er wordt de wens uitgesproken om in te zetten om
een realistisch financieel plan.
De coronacrisis had ook een grote impact op de verenigingen met eigen infrastructuur en
bijhorende doorlopende kosten (huurgelden, energie,…) en weinig tot geen inkomsten.
Jeugdhuis ODT kaart dan ook opnieuw zeer grote financiële moeilijkheden aan en vragen
iedereen om hen te steunen (binnenkort is er een wafelverkoop). Er werd met het
jeugdhuis al een heel traject gelopen om de financiële problemen in kaart te brengen, en
er ging ook een overleg met de Palm door om te verkennen of er daar geen
mogelijkheden waren om tot een oplossing te komen. Helaas werd al voor de coronacrisis
duidelijk dat een jeugdhuis met dergelijke hoge financiële maandelijkse kosten niet kan
doen wat ze zouden moeten kunnen doen: sterk jeugdhuiswerk, ruimte voor workshops,
zorgeloos samenzijn en experimenteren zonder te denken aan de hoge huurlasten,… Dat
is bijna niet mogelijk in deze omstandigheden.
Jeugdhuis ODT geeft aan dat ze door de zware maandelijkse kosten niet anders kunnen
dan in te zetten op de fuiven, waarvan ze weten dat ze opbrengen en ze de inkomsten
nodig hebben om de maandelijkse kosten te kunnen te blijven betalen. Op die manier is
er weinig ruimte tot experiment en innovatie, aangezien de meeste bestuursleden ook al
aan het werk zijn. Door corona vielen ook deze inkomsten vrijwel volledig weg.
Het is duidelijk dat jongeren moeten kunnen experimenteren en zorgeloos moeten
kunnen samenkomen zonder dat dit steeds overschaduwd wordt door grote geldzorgen.
Het is even duidelijk dat het bijpassen van de huidige schulden het fundamentele
probleem van de hoge huurlasten en vaste kosten niet zal wegnemen. Schepen van
jeugd Dimitri Robbyns stelt dan ook de vraag of er herlocalisatie van het jeugdhuis kan
worden overwogen. Ook voor jeugdhuis Heidestip zijn er al lange tijd weinig
vooruitzichten over een locatie en ook zij staan met hun rug tegen de muur. Het is
duidelijk dat de jeugdhuizen in Londerzeel in nood zijn en er zich structurele oplossingen
opdringen om tot een gezond jeugdhuis te kunnen komen. De andere
jeugdwerkinitiatieven geven aan dat het hen vooral gaat om de mensen in het jeugdhuis
en zouden zeker volgen. De jeugdhuizen zeggen ook extra inhoudelijke ondersteuning te
kunnen gebruiken en zullen met het voltallige bestuur vergaderen over de toekomst van
het jeugdhuis en de open vraag vanuit de dienst Vrije Tijd en schepen van Jeugd. Dimi
Robbyns stelt ook voor om een traject met Formaat aan te gaan, om op die manier een
plan van aanpak voor de toekomst op te maken. Het staat vast dat een jeugdhuis van
essentieel belang is voor een gezonde gemeente en dat niemand wil dat Londerzeel het
zonder jeugdhuis moet doen.

3.

HEROPSTART REGULIERE WERKING

We wensen de vrijwilligers te bedanken voor de fantastische jeugdwerkzomer in deze
bijzondere coronatijden.
De jeugdwerkregels voor het najaar overlopen en er werd nagegaan of de heropstart van
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de reguliere werking goed is verlopen. Dat bleek bij iedereen wel het geval te zijn.
Jeugdhuis Heidestip ligt helaas wel volledig stil momenteel. Van KAJ D’Aa hebben we
momenteel geen informatie, dit wordt bevraagd.
In het licht van eventuele verstrengingen van de coronamaatregelen wordt er vanuit de
jeugdverenigingen de vraag gesteld of men kan terugvallen op extra locaties (bij het
volledig splitsen van bubbels):
-

Chiro Malderen vraagt of ze kunnen gebruik maken van (bijvoorbeeld) de pastorij

-

Chiro Malegijs geeft ook aan met te weinig plaats te kampen wanneer de
maatregelen strenger worden. Is de lagere school een mogelijkheid?

-

Scouts Londerzeel vraagt of zij van het speelplein kunnen gebruik maken

-

Chirojongens en Chiromeisjes Londerzeel en Chirojongens Klaas geven aan niet
direct met plaatsgebrek te kampen te hebben.

De dienst Vrije Tijd bekijkt wat de mogelijkheden zijn en koppelt terug.
Jeugdhuis ODT wil de locatie van het jeugdhuis openstellen om te gebruiken mocht dat
nodig zijn!

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 voorstel van de dienst Vrije Tijd is dan ook om de werkingssubsidies van 40.000 euro
te verdelen op basis van de activiteiten en uitkomst van het puntensysteem van vorig
jaar. De jeugdverenigingen moeten dus voorlopig geen subsidiedossier indienen, omdat
er te weinig punten zouden kunnen worden verdiend op basis van afgelopen werkjaar en
we de jeugdverenigingen op die manier verder kunnen ondersteunen.
4.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING OP 23 OKTOBER 2020

De dag van de jeugdbeweging zal helaas niet kunnen doorgaan zoals we gewoon zijn.
Tijd om out of the box te denken dus!
Voorstel werkgroep:
’s Ochtends: aangezien er geen werving kon plaatsvinden en sommige
jeugdbewegingen nog wel wat nieuwe leden kunnen gebruiken zouden we via de scholen
een tof gadget willen verspreiden. Er wordt gedacht aan een fietsvlaggetje of fietssticker
met de quote “sterk jeugdwerk in Londerzeel” met verzameling van alle
jeugdwerkinitiatieven. Het draagt alvast bij tot een kleurrijk én verkeersveilig Londerzeel.
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Tinneke stelt de vraag aan de scholen of er op een coronaveilige manier aan de
schoolpoort een sticker of vlaggetje kan worden uitgedeeld (met ludieke inkleding).
Doorheen de week: battle of de jeugdbewegingen (voor oudste groepen en leiding). De
leiding en oudste leden worden online uitgedaagd om challenges te volbrengen. De
winnaars winnen feestelijke hapjes en drankjes op hun vergadering en een dagje
springplezier op het springkasteel.
Op zondag: Pop-up boit! De jeugdbewegingen krijgen bezoek van de pop-up boit die de
leden kort voorziet van een halfuurtje feest (bubbelgewijs) met de lokale top dj.
De leden ontvangen hun polsbandje van de dag van de jeugdbeweging en de leiding een
extra gadget als waardering voor hun uitzonderlijke inzet van de afgelopen tijd. Er wordt
gespeeld met het idee om een gepersonaliseerd polsbandje te maken voor de oudste
leden en leiding dat geldt als drankbonnetje bij ODT. Op die manier kunnen we ook het
jeugdhuis steunen en leren jongeren elkaar kennen.
Voorlopig zijn er enkel van Chiro Malderen en Chiromeisjes Klaas enthousiastelingen te
vinden die willen meewerken met dit project. Wie helpt nog mee?

5.

TOELICHTING VERENIGINGENBEHOEFTENONDERZOEK

Alle verenigingen worden binnenkort bevraagd rond hun algemene ervaringen en noden.
Op basis daarvan krijgen we inzicht in de behoeften van de verenigingen. Dit ook in
kader van het reglement werkingssubsidies dat dient worden aangepast. Vanuit de JAL
werden er al heel wat inzichten verzameld in de denktank werkingssubsidies van het
vorige werkingsjaar.
Binnenkort meer.

6.

JAARLIJKSE RONDGANG CONTROLE BRANDVEILIGHEID BIJ
JEUGDBEWEGINGEN

De jaarlijkse rondgang van de brandweer gaat dit jaar door op zaterdag 24 oktober.
Tinneke bezorgt de nodige documenten, reminders en schema met tijdsindicatie van de
rondgang. We starten om 9 uur en eindigen rond de middag bij de laatste verenigingen.

7.

VARIA

-

Go strange, keiveel buitenland voor keiweinig geld:

Go Strange maakt je gratis en voor niks wegwijs in de waarer aan mogelijkheden voor
Vlaamse Jongeren om een interculturele ervaring te beleven in het buitenland. Meer info?
https://www.gostrange.be/
-

Uitnodiging Kick off jeugdraden (online meeting) op maandag 28
september

We staan aan de start van een apart werkjaar! Hoe kan je je jeugdraad goed organiseren
en het verschil maken voor de kinderen en jongeren van jouw gemeente? Bataljong zal
in deze meeting ook een draaiboek voorstellen. Ook nemen we de tijd om even met

4/5

elkaar te verbinden en te zoomen :). Interesse om deel te nemen?
https://www.facebook.com/events/322726402478390/
-

Ben jij de nieuwe animator op het speelplein tegen een mooie verloning?

Tinneke maakt iedereen warm voor het animatorschap bij de speelpleinwerking. Het
biedt een mooie verloning en is een fantastische vakantiejob! Tinneke stelde ook vast dat
er de laatste jaren zeer weinig leiding de animatorcursus volgden. De vorming wordt niet
terugbetaald door de kas van de jeugdbeweging (vroeger werd dit blijkbaar wel gedaan).
De cursus kost 150 euro en je ontvangt een tegemoetkoming van 50 euro vanuit de
gemeente wanneer je deze cursus volgt. Wanneer je het attest behaalt kan je als
animator op het speelplein staan. Heb je geen attest dan kan ontvang je de
vrijwilligersvergoeding van 34.71 euro per dag.
-

ODT

Thomas De Smet en Marijn De Schouwer stellen zich voor als nieuwe voorzitters van
jeugdhuis ODT. Herbruikbare bekers zijn nog steeds te huur aan zeer democratische
prijzen bij ODT!
-

Op kot… en dan?

Jan Rommel stelt zich vragen rond de oproep van de virologen om op kot te blijven. Dat
heeft zware gevolgen voor het verenigingsleven. Wordt hier een standpunt over
ingenomen?
-

Brand in groene long

De chirojongens van Londerzeel hebben vorige week enkele leerlingen van Virgo Sapiens
betrapt bij brandstichting in de groene long (touw van de hangbrug). Tinneke raadt aan
om in dergelijke gevallen steeds de politie te contacteren.

7.

OVERLOPEN AGENDA

-

Wafelverkoop ODT – Alle info volgt
Streekbierencafé scouts 25-26-27 september
Halloween ontbijtactie Chiro Londerzeel – 25/10/2020

VOLGENDE JAL – 16 oktober 2020
GC Gerard Walschap, 20uur.
De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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