Verslag JAL
2 december 2016 – chalet speelpleinwerking
Aanwezigen:
Jutta Robbrecht, scouts Londerzeel
Maarten Geeroms, scouts Londerzeel
Ilias Moussaid, scouts Londerzeel
Ruben De Vis, chirojongens Klaas
Raf Thielemans, chirojongens Klaas
Iris Hoebeek, chiromeisjes Klaas
Famke Van Stichel, chiromeisjes Klaas
Kaat Seghers, chiro Malderen
Lode Maes, JH ODT
Bram Van Aken, JH ODT
Emma De Boeck, chiromeisjes Londerzeel
Matthias Van Aken, chirojongens Londerzeel
Jan Rommel, chirojongens Londerzeel
Margo Willems, jeugdconsulente
Koen Zwetsloot, voorzitter jeugdraad
Simon Tassignon, ondervoorzitter jeugdraad
Verontschuldigd:
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
KAJ D’Aa
Chiro Malegijs
01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. Naar analogie met vorig
werkjaar, wordt er opnieuw gestart met een quizje om te testen hoe goed de
leden van de JAL hun verslag gelezen hebben.
Voorzitter Koen Zwetsloot stelt volgende quizvragen:
1.

‘Welke 2 suggesties gaf de JAL voor de fuif van Dag en nacht van de
jeugdbeweging?’ (andere bands/dj’s en bands vroeger laten starten)

2. ‘Hoeveel personen dienden een aanvraag tot toelage ‘kadervoming’ in
in 2016?’ (25 personen)
3. ‘Bij wie dien je je aanvraag in voor het fonds Alfred Van Roy?’ (Bij het
college van burgemeester en schepenen)
Uitslag:
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Chiromeisjes Steenhuffel
Chirojongens Steenhuffel
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1 punt
1 punt
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02 WERKGROEP LEIDINGSDAG + VASTLEGGEN DATUM LEIDINGSDAG
De JAL beslist om de Leidingsdag 2017 te organiseren op 15 april 2017.
Volgende leden van de JAL helpen mee deze dag te organiseren in de werkgroep:
- Ilias Moussaid
- Nette Van Ranst
- Louise Robyns
- Kaat Seghers
- Dina Gordo
- Kirsten Coulommier
03 RESULTATEN ENQUÊTE WELBEVINDEN
Ondervoorzitter Simon Tassignon deelt de JAL mee dat er vorig jaar een enquête
werd afgenomen bij jongeren tussen 12 en 25 jaar, wonende in Londerzeel,
Kapelle-op-den-bos en Meise. Simon Tassignon geeft de JAL de hoofdpunten van
deze enquête mee.
De jeugdraad van Kapelle-op-den-bos heeft een enquête uitgevoerd in 2015
om naar het welbevinden van de jeugd in Londerzeel en Kapelle-op-den-bos
te peilen. De thema’s die werden ondervraagd zijn: vrijetijdsbesteding bij
jongeren, sport in de gemeente, uitgaan in de gemeente en kennis over de
jeugdraad.
Het merendeel van de ondervraagden kwam uit Londerzeel en zijn jongeren
tussen 12 en 25 jaar.
Concreet kwam er uit de enquête dat:


De jongeren uit Londerzeel geven aan dat ze in hun vrijetijd vooral
sport uitoefenen, gevolgd door uitgaan en jeugdvereniging. Ook
muziek is een belangrijke vrijetijdsbesteding.
Verder wordt ook aangegeven dat er in Londerzeel het meeste
mogelijkheid is om vrijetijd te beleven (sportcomplex en
muziekacademie)
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De meeste jongeren doen aan sport en vinden dat er voldoende
sportinfrastructuur aanwezig is. Maar er mag altijd meer geïnvesteerd
worden in meer sportpleinen, betere fietspaden, een verbetering van
zwembad, sportkampen, fitnescentra en betere accommodatie voor
voetbalclubs.



De meeste ondervraagde jongeren gaan uit in Londerzeel (niet in
Kapelle-op-den-bos, Meise of andere,..). en zodoende gaan ze vooral
uit in zaal ’t Centrum. Jongeren uit Kapelle-op-den-bos wijken voor uit
te gaan daardoor eerder naar Londerzeel.



Blijkt dat weinig jongeren weten wie er in de jeugdraad zit en wanneer
deze samenkomt. Misschien moet de jeugdraad meer naar buiten
treden door middel van activiteiten?
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04 FONDS ALFRED VAN ROY
Voorzitter Koen Zwetsloot herinnert de JAL dat jeugdverenigingen binnenkort de
subsidie aanvraag voor het fonds Alfred Van Roy kunnen indienen.
Jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdwerking kunnen tot uiterlijk 01
maart 2016 een subsidieaanvraag indienen bij het college van burgemeester en
schepenen.
Elk ingediend project dient zich specifiek te richten op de jeugd, meer concreet
gaat het om investeringen aan gebouwen of omgeving, sociaal – culturele
initiatieven, initiatieven voor het bevorderen van sociale cohesie, gezamenlijke
investeringen van minimum 2 verenigingen,…
De aanvraag omvat een dossier met : toelichting project, begroting, wijze van
financiering, eventuele andere subsidies, timing.
Het volledige subsidiereglement is terug te vinden op de jeugdwebsite

05 STUDIEPLAATS BIJ DE PINKSTERJONGEREN LONDERZEEL
De JAL geeft aan dat er tijdens de examenperiode van eind december- eind
januari opnieuw nood is aan een Londerzeelse studieplaats.
Dit jaar konden studenten tijdens de maanden mei en juni 2016 terecht in de
locatie van de Pinksteren jongeren Londerzeel. Deze locatie heet ’t Gewelf en
bevindt zich in de Stationstraat te Londerzeel.
Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat ze de hoofdverantwoordelijke van
de Pinksteren jongeren in Londerzeel zal vragen of zij opnieuw hun locatie ter
beschikking willen stellen. Indien dit mogelijk is, zal zij de verenigingen op de
hoogte brengen zodat zij tijdig kunnen aangeven wanneer zij willen gebruik
maken van deze mogelijke studieplaats.
Indien de Pinksteren jongeren hun locatie niet meer kunnen ter beschikking
stellen, moet er een nieuwe locatie gezocht worden.
06 VARIA


De JAL geeft aan dat er nood is aan een gezamelijke online agenda waar
alle verenigingen hun aankomende evenementen op kunnen plaatsen.
Ondervoorzitter Simon Tassignon heeft besloten deze agenda aan te
maken voor 2017.

07 AGENDA
01/01:

Nieuwjaarsfuif in Jeugdhuis Onder den Toren vanaf 01.00 uur

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 27 JANUARI OM
20.00 UUR IN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE VAN HET
GERARD WALSCHAP
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