Verslag JAL
04 december 2015 – GC Gerard Walschap
Aanwezigen:
Kirsten Coulommier, chiro meisjes Steenhuffel
Ruben de Vis, chiro jongens Steenhuffel
Raf Thielemans, chiro jongens Steenhuffel
Brecht Mertens, KAJ D’Aa
Eva Laenen, chiro meisjes Londerzeel
Ilias Moussaid, scouts Londerzeel
Bram Van Aken, JH ODT
Lode Maes, JH ODT
Quinten Van Rompaey, JH ODT
Marnik De Bont, chiro jongens Londerzeel
Thomas Van Crombruggen, chiro jongens Londerzeel
Natan Van Bulck, scouts Londerzeel
Alexander Steenackers, geïnteresseerde
Famke Van Stichel, Chiro meisjes Steenhuffel
Margo Willems, jeugdconsulente
Koen Zwetsloot, voorzitter jeugdraad
Simon Tassignon, ondervoorzitter jeugdraad
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
Verontschuldigd:
01

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

02

EVALUATIE DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Iedereen werd gevraagd wat ze van de dag en nacht van de jeugdbeweging
vonden. De algemene reacties waren positief, er waren slechts 2 suggesties:
Dag van de jeugdbeweging: Ontbijt: de 250 koffiekoeken waren snel op, best
volgende editie meer dan 250 koffiekoeken bestellen.
Nacht van de jeugdbeweging: het doorgeefsysteem van de tappers was lastig.
Het doorgeefsysteem was gemaakt met nadarhekken en dit was niet praktisch
in een ruimte met zoveel man.

03

EVALUATIE BRANDCONTROLE
De jaarlijkse brandcontrole is in 8 jeugdlokalen doorgegaan. Chiro Malderen
en Malegijs worden vanwege hun nieuwe locatie, later gecontroleerd.
Het verslag van deze brandcontrole kunnen de jeugdverenigingen spoedig
verwachten. Veel verenigingen verloren punten doordat er geen elektriciteit of
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verwarming controle werd uitgevoerd. De suggestie om in de toekomst een
vakman in elektriciteit of verwarming aan te stellen en zo alle lokalen laten
controleren.
04

SUBSIDIES 2015
De werkingssubsidies 2015 zijn bijna volledig berekend en deze zullen op
maandag 14 december ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college
van burgemeester en schepenen. Nadien worden deze doorgegeven aan de
financiële dienst voor uitbetaling.
De andere subsidiebedragen zijn wel al bekend:
Subsidie kadervorming 2015 bedraagt € 1.075,5 (34 personen dienden
aanvraag in ) tegenover € 1.615 ( 42 personen dienden aanvraag in) in
2014. Er zijn dus minder aanvragen ingediend van jongeren die een cursus
gevolgd hebben in het jeugdwerk.
Voorzitter Koen Zwetsloot motiveert iedereen om hun bewijs van deelname
aan verscheidene vormingen binnen te brengen bij de jeugddienst, gezien
50% (met een maximum van € 50) wordt terugbetaald.
Werkingssubsidie jeugdinitiatieven: Opmerkelijk is dat er slechts 1
jeugdvereniging vrijwilligers heeft ingezet voor een activiteit in
samenwerking met het OCMW of woonzorgcentrum. Aangezien men hier 70
euro per vrijwilliger mee kan verdienen, wil dit zeggen dat alle andere
vereniging hiermee € 700 heeft mislopen.
Meisjes van chiro Steenhuffel leggen even uit wat zij deden als
vrijwilligerswerk in het OCMW.
Verder wil voorzitter Koen Zwetsloot elke jeugdvereniging aanmoedigen om
net als chiro meisjes Steenhuffel, vrijwilligerswerk uit te voeren bij het
OCMW. Op die manier kunnen jeugdverenigingen elk € 700 verdienen.
De JAL gaf aan dat ze zich graag volgend werkjaar willen engageren om
vrijwilligerswerk in het OCMW uit te voeren.
De vraag is nu hoe de overschot van deze subsidies dienen verdeeld te
worden. Belangrijk is dat de subsidies naar jeugd gaan en dat op die manier
alle kinderen in Londerzeel kunnen genieten van deze subsidies.
De JAL gaf enkele suggesties die als bestemming voor deze subsidies kunnen
dienen:
-
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Skatepark achter de palmvelden
EHBO cursus voor elke jeugdvereniging
Jaarlijkse rondgang brandcontrole mee bekostigen
Knutselmateriaal voor het speelplein
Wegwijzer borden voor de jeugdlokalen
Materiaal voor de jeugddienst zoals springkasteel, party tent,…
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05

SUBSIDIE AANVRAGEN 2016
Oproep: jeugdverenigingen die in 2015 subsidies grote herstellingen willen
ontvangen moeten hun dossier met aanvraag uiterlijk 1 februari indienen bij
de jeugddienst.

06

FONDS EREBURGER ALFRED VAN ROY
Ook in 2016 voorziet Palm Breweries een subsidie in het kader van het Fonds
ereburger Alfred Van Roy.
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. Margo
stuurt dit ook nog eens per mail door naar de jeugdverenigingen.

07

WERKGROEP LEIDINGSDAG 2016
Er wordt een werkgroep samengesteld voor de uitwerking van de leidingsdag
in maart – april 2015. Deze leidingsdag mag liefst niet in de paasvakantie
doorgaan. Margo zal een werkgroep op facebook samenstellen met de
volgende leden.
Enkele leden van de JAL stelden zich kandidaat om mee te werken in deze
werkgroep:
- Marnik De Bont
- Alexander Steenackers
- Kirsten Coullomier
- Famke Van Stichel
- Koen Zwetsloot
- Simon Tassignon
- Margo Willems
Enkele JAL leden die niet aanwezig waren zouden zich ook kandidaat stellen:
- Dina Ghordo?
- Nette Van Ranst?
- Britt Roelands?
Enkele JAl leden zouden de dag zelf graag meehelpen maar kunnen niet
aanwezig zijn tijdens vergaderingen:
- Ilias Moussaid
- Ruben De Vis
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08

VARIA
-

Wegwijzers naar de jeugdlokalen: De wegwijzers bedragen € 75 per
jaar aan belastingen. Als verenigingen graag wegwijzers willen, moeten ze
dit aanvragen via dienst mobiliteit t.a.v. Gert Vermeiren:
gert.vermeiren@londerzeel.be
Als de aanvraag wordt goedgekeurd kunnen verenigingen zelf een bord
laten maken (ze dienen wel rekening te houden met de richtlijnen i.v.m.
wegcode). Zij betalen zelf de aankoop en de technische dienst zal de
borden op de gewenste plek plaatsen.
De jeugdverenigingen die graag een wegwijzerbord willen, kunnen mailen
naar de jeugddienst. Er werd beslist om de wegwijzer niet te vergoeden
met de overschot van de vrijwilligerssubsidies voor het OCMW.
Verenigingen die een wegwijzerbord willen, moeten de aankoop hiervan
zelf bekostigen, evenals de jaarlijkse belasting.

-

Locatie JAL:
Schepen van jeugd, Gerda Verhulst kaart aan dat de vergadering van de
JAL niet langer kan doorgaan met gratis drank in Gerard Walschap gezien
andere verenigingen vergaderen (met koffie en water) in het
Administratief Centrum.
De JAL zal nadenken wat een mogelijke oplossing kan zijn. Volgende JAL
vergadering komen we hier op terug.

-

Jeugdverenigingen op de kerstmarkt:
Chiro jongens Londerzeel zullen een kerststandje bemannen op de
kerstmarkt.

-

Lage opkomst ‘breng ze niet naar de tuut’ in JH Odt
Volgens de JAL is er niet voldoende reclame gemaakt. Ook door de
uurwijziging zijn er enkele geïnteresseerden afgevallen.
Schepen van jeugd, Gerda Verhulst vraagt aan de JAL wie van hen
oordoppen draagt. Slechts de helft draagt deze. Hieruit blijkt dat een info
avond zoals ‘breng ze niet naar de tuut’ toch nog steeds nodig is.

o

Kalender
18 december kerstmarkt met aansluitende fuif (JH odt)
19 december Kerstmarkt aan de kleuterschool
27 december Bonte avond (chiro jongens Londerzeel)
30-31 januari Italiaanse kermis in het parochiaal centrum (KAJ D’Aa)
13 februari Pastafestijn (chiro meisjes Londerzeel)
14 februari Valentijnsontbijt (chiro jongens Londerzeel)
4 maart
Ice Ice Baby (chiro meisjes Londerzeel)
26 maart
Ribbekesfestijn (chiro meisjes Steenhuffel)

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 22 JANUARI OM 20.00 UUR IN DE
TENTOONSTELLINGRUIMTE VAN HET GERARD WALSCHAP
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