VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 19 FEBRUARI 2021
Aanwezigen:
LOCATIE EN UUR
Online vergadering, 20uur.
Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, voorzitter
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent
Dimitri Robbyns, schepen van jeugd
Robbe Huysmans, JH ODT
Jonas Thielemans, JH ODT
Marijn De Schouwer, JH ODT
Senne De Vis, JH ODT
Stef Van Droogenbroeck, Chiro Malegijs
Hanne Broothaerts, Chiro Malegijs
Michaël Troost, PJV
Luna Nicolas, Chiromeisjes Londerzeel
Merel Van De Venster, Chiromeisjes Londerzeel
Sofia Steenackers, Chiromeisjes Londerzeel
Phil Drieghe, Jeugdhuis Heidestip
Dorien De Smedt, KAJ meisjes Malderen
Chiro Malderen: Ruben Hendrickx
Nand Seghers, Scouts Londerzeel
Vic Sarens, Chirojongens Steenhuffel
Bram Van Homwegen, Chirojongens Steenhuffel
Caulier Amber, Chiromeisjes Steenhuffel
Meseret Saerens, Chiromeisjes Steenhuffel
Jan Rommel, Chirojongens Londerzeel
Anke Van Doren, KAJ D’Aa

1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

2.

STAND VAN ZAKEN CORONA

Huidige maatregelen vertaald naar lokaal jeugdwerk: stand van zaken
Concreet betekent dit voor de verenigingen dat de lokale verstrenging wordt opgeheven
en vanaf vrijdag, 12 februari 2021. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden via
www.info-coronavirus.be.
Algemeen geldt het volgde vanaf 12 februari 2021:
Voor kinderen tot 13 jaar:
•

Bij voorkeur vinden activiteiten buiten plaats.

•

Outdoor en indoor activiteiten zijn toegestaan, in een groep van maximum 10
personen. Begeleiders (trainers, leiding, …) worden niet meegerekend in dat
maximum van 10 personen.

•

Activiteiten met deelnemers van verschillende verenigingen (tornooien,
competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

•

De leden kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo blijft het aantal
groepen waarin kinderen samenkomen beperkt en vermindert het risico op
verspreiding van COVID-19.

Voor kinderen vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
•

Indoor activiteiten zijn niet toegestaan;

•

Outdoor, en in zwembaden is trainen met contact toegestaan, in een groep van
maximum 10 personen. Begeleiders (trainers, leiding, …) worden niet
meegerekend in dat maximum van 10 personen.

•

Activiteiten met deelnemers van verschillende verenigingen zijn niet toegestaan.

•

De leden kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo blijft het aantal
groepen waarin kinderen en jongeren samenkomen beperkt en vermindert het
risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:
•

Outdoor activiteiten met maximum vier personen waarbij onderling steeds 1,5
meter afstand wordt bewaard is toegestaan.

•

In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier
personen met 1,5 meter afstand toegestaan.

Algemeen geldt:
•

Jeugdkampen zijn enkel toegestaan in de week van de krokusvakantie (van
13/2/2021 tot 21/2/2021). Overnachtingen zijn niet mogelijk. Organisatoren van
jeugdkampen volgen strikt het protocol voor jeugdkampen voor kinderen op.

•

Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn
samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan.

•

Zwembaden: Instructiebaden, kinder-, en sportbaden mogen open.
Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters
van zwembaden passen de maatregelen in het protocol voor zwembaden strikt
toe.
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•

Kleedkamers en douches blijven gesloten, (behalve bij sportkampen en
zwembaden)

•

Kantines blijven gesloten.

•

Publiek is niet toegelaten, behoudens 1 persoon van het huishouden bij kinderen
tot 13 jaar of 1 begeleider bij G-sport.

Veilige publieke ruimte optimaal benutten: maak gebruik van de openbare
ruimte om de groepen zo veel mogelijk te ontdubbelen:
Inspiratie vind je op https://jeugd.londerzeel.be/jeugdruimte

3.

HERKEURING JEUGDLOKALEN DOOR DE BRANDWEER

Aangezien de controles jaarlijks voor heel wat opmerkingen zorgen die niet worden
opgevolgd of opgelost (jaarlijks dezelfde opmerkingen waar niets wordt aangedaan
omwille van te weinig opvolging), zal er vanaf nu een herkeuring gebeuren. Tijdens de
brandcontrole wordt het verslag met opmerkingen gemaakt, en men krijgt een aantal
weken om aan de slag te gaan met die opmerkingen. Nadien volgt de controle.
De wijze van controle wordt ook mee opgenomen in het nieuwe reglement van
werkingssubsidies komend jaar (alle input van de denktank jal werd reeds meegenomen
en geïntegreerd) waardoor ook de brandcontrole en de opvolging nadien beter zal
verlopen.
De herkeuring zal plaatsvinden op 13 maart 2021 tussen 10 en 13u.Tinneke houdt
iedereen op de hoogte van het exacte aankomstuur.

4.

VERHUUR JEUGDLOKALEN

Dit agendapunt komt er n.a.v. een vraag van Chiro Malegijs die de gemeente de
toestemming vroeg om hun lokalen voor een zomerkamp te verhuren. We willen dus
even de rondgang doen: wie verhuurt zijn lokalen voor weekendverhuur (en overweegt
zomerverhuur?) Er is in principe een meldingsplicht naar de gemeente bij de opstart van
de verhuur maar volgens ons is dat in het verleden nooit gebeurd (of gemeld dat dit
moest).
•

KAJ Malderen: Geen lokalenverhuur

•

Chiro Malegijs: weekendverhuur

•

PJV: ja, verhuur voor vergaderingen en voorbereidingen

•

Chiro Malderen: weekendverhuur en niet voor leidingsploegen (enkel
ledenweekends)

•

Chiromeisjes Londerzeel: enkel weekends en enkel leden

•

Chirojongens Londerzeel: enkel leden, weekend én jeugdkampen

•

Chiromeisjes en chirojongens Steenhuffel: weekends en in zomer voor kampen

•

Scouts: enkel weekends, niet in zomer en enkel leden

•

KAJ D’Aa: geen verhuur
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Overweeg je om je lokalen te gaan verhuren? Vergeet dan zeker je meldingsplicht bij de
gemeente niet, en lees je in. Verschillende jeugdverenigingen overwegen om hun lokaal
te verhuren: om een vereniging in nood te helpen met een weekendplaats, omdat een
deel van het lokaal zich perfect leent tot het organiseren van fuiven, of omdat de
inkomsten een mooie steun zijn voor het afbetalen van de bouwkosten. Maar verhuur is
geen verhaal dat je in twee woorden vertelt. Je lokaal verhuren brengt extra werk,
administratie en regelgeving met zich mee. In onderstaande brochure wordt alles
duidelijk uitgelegd, zodat je als jeugdvereniging de juiste vragen hebt gesteld voor je
overgaat tot verhuren:
https://www.jeugdlokalen.be/publicatie/jeugdlokalen-en-verhuur

5.

UITWISSELING ROND OMGAAN MET BUREN

Vorig agendapunt brengt ons naadloos naar dit punt rond buren, want een verhuur kan
ook zorgen voor burenruzies. Zo leeft chiro Malegijs al jaren in onmin met een buur en
dat komt deels door overlast bij verhuur. Verhuren kan dus ook een indirecte impact
hebben op zaken waar je misschien vooraf niet had bij stilgestaan. Bij Chiro Malegijs
heeft er een bemiddelingsgesprek plaatsgevonden tussen chiro en buren, bemiddeld door
Tinneke en omgevingsambtenaar.
Over algemeen voorlopig weinig problemen. Scouts Londerzeel geven aan dat er in het
verleden soms problemen waren en wijzen op het belang van goed contact met je buur
via sms bijvoorbeeld. Er is vaak veel wissel in de leidingsploeg waardoor de buren het
gevoel hebben steeds opnieuw te moeten beginnen. Wees er dus alert voor om goed te
communiceren met je buren en bereikbaar te zijn.

OPTIMALISATIE JAL: WIE WIL EENS MEEDENKEN OVER HOE DE IDEALE
JEUGDRAAD VAN LONDERZEEL ER MOET ZIEN?

6.

We hebben de afgelopen tijd al heel wat stappen gezet met de jeugdraad. We zouden
graag eens stil staan bij onze jeugdraad en aan de hand van een SWOT analyse bekijken
hoe we onze jeugdraad nog beter kunnen aanpakken in de toekomst. Wie heeft zin om
hier (eenmalig) eens mee over te brainstormen?
Laura Lami, Kaat Seghers, Phil Drieghe en Michaël Troost sluiten graag aan op
werkgroep, waarvoor dank!
Ter info: de taken van de jeugdraad volgens bataljong (netwerk van experts op
vlak van lokaal beleid voor kiinderen en jongeren, jeugdambtenaren, schepenen
en jeugdraadvrijwilligers).
•

Adviseren blijft de hoofdtaak van een jeugdraad

Het college van burgemeester en schepenen moet aantonen dat ze advies vragen aan de
jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid. De
jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die
betrekking hebben op kinderen en jongeren.
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•

Inspraak en participatie

Elke gemeente en stad moet een jeugdraad oprichten om inspraak en betrokkenheid te
verzekeren van kinderen en jongeren aan het gemeentelijk beleid. De jeugdraad kan zelf
ook participatie organiseren of het initiatief laten aan de gemeente/stad zelf.
•

Jeugdbeleid opvolgen

De jeugdraad moet minstens betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie
van het meerjarenplan van de gemeente.
•

Organiseren

Om de spreekbuis te kunnen zijn van alle kinderen en jongeren moet je je als jeugdraad
op de kaart zetten. Hoe je dit doet als jeugdraad, kan je kiezen en is niet decretaal
verankerd. Wij schuiven vanuit Bataljong de taak organiseren naar voor als kans om
participatie te realiseren, jeugdbeleid op de kaart te zetten en als een manier om aan het
imago van je jeugdraad te werken.
•

Informeren en netwerken

De jeugdraad is het ideale forum om informatie te verspreiden, uit te wisselen en een
netwerk op te bouwen. Dit is vooral een taak gericht naar de interne werking.

FUIFMOGELIJKHEDEN VOOR LONDERZEELSE JEUGD:
FUIVEN IN 'T CENTRUM

7.

Dit agendapunt werd aangehaald door verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuis
Onder Den Toren.
Het jeugdhuis en enkele jeugdverenigingen werden benaderd door de uitbater van het
centrum met het voorstel om 3 fuiven te organiseren, in samenspraak met het centrum.
Voorwaarden:

-

3 vaste data per jaar
Maximaal 500 personen per event (bovenverdieping gesloten)
Personeel wordt voorzien door vzw en bvba ’t Centrum
Geen zaalhuur te betalen
Securitykost 50-50
Keuze en kost artiest voor vzw op uitzondering van hoofdact (betaald door bvba)
Unisona ’t centrum
Inkomsten drank 60-40 (bvba -vzw)
Leeftijd 16 jaar en 9 maanden strikt na te leven

Schepen van jeugd en jeugddienst geven aan dezelfde communicatie ontvangen te
hebben, en benadrukken dat dit voorstel eenzijdig vanuit de uitbater van ’t Centrum is
gekomen.Dat neemt niet weg dat men actief op zoek is naar alternatieven.
Alle jeugdbewegingen en jeugdhuizen staan weigerachtig tegenover het voorstel:
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-

Het concept van naar +18 met overgangsperiode van 17 jarigen is ondenkbaar.
Jongeren moeten hun eerste fuif in een veilige context kunnen beleven.

-

3 fuiven volledig trekken vanuit één jeugdwerkinitiatief is zwaar en niet haalbaar.
Bovendien hebben ze het gevoel dat de jeugdbewegingen en jeugdhuizen hierdoor
tegen elkaar opgezet worden, want er is één groep die de drie bekendste fuiven in
Londerzeel ‘kaapt’.

-

Een fuif met een maximum van 500 personen is niet interessant genoeg.

Men wenst dat de huidige fuiven gewoon kunnen blijven doorgaan zoals de afgelopen
jaren. De voorgestelde drie fuiven zijn vaste waarden en er is geen reden aan te nemen
dat deze fuiven niet zouden meer zouden ‘werken’.
Op dinsdag 23 februari vindt er een overleg plaats tussen de gemeente en de uitbater
van ‘t Centrum. De feedback van de leden van de JAL wordt meegenomen en
overgemaakt.

8.

VARIA

-

Stef Van Droogenbroeck Chiro Malegijs: take-away dient nog steeds
georganiseerd te worden via een traiteur. Hoe pakken anderen dit aan?
Pannenkoekenfestijn is niet rendabel wanneer met met een professionele cateraar
werkt.
Tips: zoek cateraars in de familale of vriendschappelijke context die willen helpen
en sluit hier een goede deal mee. De scouts konden door een samenwerking met
oud-leiding die nu een cateringsbedrijf hebben hierdoor hun ballekesfestijn zo
laten doorgaan.

-

Phil Drieghe van jeugdhuis Heidestip: Wat is de stand van zaken van Fonds van
Roy? Reglement wordt toegelicht en gaat vanaf volgend jaar in werking.

-

Phil Drieghe van jeugdhuis Heidestip: Wat is de stand van zaken van het traject
met Formaat? Op 24 februari worden de laatste zaken afgesproken en wordt het
traject op gang getrapt. De jeugdhuizen en jeugdraad wordt hiervan op de hoogte
gehouden.

-

KAJ D’Aa: Opnieuw opgestart! Zijn er tips om aan ledenwerving te doen in tijden
van corona?
Focussen op de doelgroep, filmpje verspreiden via social media, scholen
aanspreken, oud kajotters aanspreken om hun kinderen te bereiken +
vriendinnen die aan vriendinnen vragen (mond-aan-mond).

-

Senne De Vis JH ODT: 100 dagen Virgo wordt een video. Vraag om te filmen in
ODT. Tinneke raadt aan om even te checken bij evenementen@londerzeel.be.

-

Vele jeugdverenigingen wensen andere uren/dagen (bv op zaterdag) om groepen
te splitsen. Dient dit aangevraagd te worden? Is OK, hoeft niet aangevraagd te
worden. Tinneke roept op om de publieke ruimte veilig en optimaal benutten.
Maak gebruik van de openbare ruimte om de groepen zo veel mogelijk te
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ontdubbelen. Zorg wel dat je herkenbaar bent (draag uniform) zodat men
duidelijk kan zien dat je een groep van de jeugdbeweging bent en dus deelneemt
aan een activiteit in georganiseerd verband volgens de huidige
coronamaatregelen. Respecteer de afstandsmaatregelen overal, en dus ook op
openbare plaatsen.

9.

OVERLOPEN AGENDA
-

Scouts Londerzeel: ballekesfestijn aan huis geleverd (zaterdag 13/3).
Bestellen! �

Volgende JAL: 19/3/2021

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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