VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 4 JULI 2021
Aanwezigen:
LOCATIE EN UUR
Brunchvergadering, 10u.
Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, voorzitter
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent
Annelies De Bondt, Jeugdhuis Heidestip
Emile Hermans, Jeugdhuis Heidestip
Jan Rommel, Chirojongens Londerzeel
Michiel Donies, Jeugdhuis ODT
Robbe Huysmans, Jeugdhuis ODT
Chiromeisjes Londerzeel
Vincent Crabben Scouts Londerzeel
Rik Van Erp, Scouts Londerzeel
Verontschuldigd:
KAJ Malderen, Chiro Malderen, Chiro Malegijs, Chiro Klaas

1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2.

BRUNCHVERGADERING – AFSLUIT WERKJAAR

Het werkjaar werd feestelijk afgesloten met een brunch. Daarnaast was er ruimte voor
wat losse vragen en werden enkele hangende punten besproken.
3.

OPTIMALISATIETRAJECT JAL: WERKGROEP

Update: De werkgroep komt samen op 9 augustus 2021. Welkom!
Ondertussen zullen volgende leden deelnemen aan de werkgroep:
-

Laura Lami

-

Kaat Seghers

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

-

Phil Drieghe

-

Michaël Troost

-

Thomas Van Crombruggen

4.

FUIFMOGELIJKHEDEN VOOR LONDERZEELSE JEUGD: SITUATIE 'T
CENTRUM

De jeugdverenigingen werden via de uitbater van 't Centrum (of Starsky club) benaderd
met een voorstel tot samenwerking:
Samenwerking met een VZW op basis van volgende afspraken:
•

3 data per jaar

•

max 500 personen per event (omwille van infrastructuur en veiligheid)

•

bovenverdiepinig gesloten

•

geen zaalhuur te betalen

•

personeel toog van VZW + 2 op kosten van bvba

•

zaalinkom voor VZW

•

security kost 50-50

•

artiesten kost en keuze voor VZW op uitzondering van hoofdact (betaald door
bvba) (1u)

•

Unisono kost voor bvba

•

inkomsten drank 60-40 ( bvba - VZW)

•

marketing kost voor bvba (onlive affiche en fysieke affiche)

•

marketing uitvoer voor VZW

•

inkomsten vestiaire-wc voor bvba

•

event aanvraag gemeente voor VZW

•

leeftijd 16 jaar en 9 maanden (strikt na te leven). Concreet voorbeeld: het
organiseren van 3 events respectievelijk februari (L100?), een event eind Juni
(exams), een event eind september (kermis/jaarmarkt) En dit exclusief
Londerzeels te houden door leeftijd en aantal beperking. Inkomsten zijn
zakelijk bekeken evenredig verdeeld, evenals inzet.

Doel vanuit Starsky club: jeugdevents bestaande houden, maar met meer controle over
de situatie.
Geschatte opbrengst na 3 events voor vzw = ca. €9000
Op de vorige JAL werd het voorstel negatief geadviseerd door de jeugdverenigingen. De
dienst Vrije Tijd en schepen van jeugd belegden een overleg met de uitbater.
Volgende zaken werden vanuit de uitbater versoepeld:
•

leeftijdsgrens vanaf 16 jaar
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•

550 personen per event

Hoe staat de JAL tegenover dit nieuwe voorstel?
Om het nog verder even in kaart te brengen:
•

Welke data/fuiven hiervoor in aanmerking kunnen komen (waren het
vroeger effectief maar 3 per jaar?)
Buiten de jeugdverenigingen gingen hier nog tal van andere fuiven door voor
jongeren (Laatste 100 Virgo en STK, daltons,…). Verdwijnen deze dan ook?

•

Welke winst werd er gemiddeld gehaald uit de organisatie van een event
in 't centrum?
De inschatting die vanuit de Starsky Club werd gemaakt lijkt volgens de leden
vande JAL correct.

Men vindt 550 personen nog steeds enorm weinig ten opzichte van vroeger maar men
beseft dat er weinig andere opties zijn momenteel. Men zal opnieuw in overleg gaan met
de uitbater van de Starsky Club en wachten verdere info rond JDK af.
Update juli 2021:
 De jeugdbewegingen haken finaal af wegens totaal niet rendabel. Jeugdhuis ODT
gaat verder in gesprek met Starsky Club.

5.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING EN LEIDINGSDAG OP 22/10/2021

Er wordt vastgesteld dat er meer hulp en mensen nodig zijn om een fuif te organiseren.
De jeugddienst kan dit project niet alleen trekken met hulp van slechts 1 tot 2 mensen.
Er is dus nood aan een alternatief en brainstorm om een fijne activiteit te organiseren
voor én door jongeren.
Aangezien er geen leidingsdag kon plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen en
we graag willen inzetten op de verbindende factor tussen alle jeugdwerkinitiatieven wordt
voorgesteld om de budgetten te bundelen tot één groot project.
Voorlopige ideeën:
-

After work op speelplein/burcht (?) vanaf 16u

-

BBQ met alle leidingsploegen samen, aangevuld door optredens en pop-up café

-

Jeugdhuizen zien mogelijkheid tot torentalenten of organisatie van optredens

Te bepalen:
-

Locatie (Kaat en Lami)

-

Catering (verschillende opties bekijken en prijs vragen): Chiromeisjes Londerzeel

-

Tent gebruiken/huren?: Chiro Malderen
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-

Bar/pop-up café concept: jeugdhuizen?

-

Muziek/P.A.: jeugdhuizen

-

Eventuele oplegger voor optredens?

-

Tapinstallatie?

-

Eventuele activiteit? Bv voetbaltornooi?

-

Vrijwilligers/tappers? Oudleidingsploeg?

Kaat en Laura organiseren in augustus een eerste vergadering die na het verlof van
Tinneke aan haar wordt teruggekoppeld.

6.

VARIA
-

Scouts Londerzeel: Tijdens streekbierencafé veel last ondervonden van ‘losse
jongeren’ buiten Londerzeel. Men verwijst naar de ‘jongeren van de colruyt’. Er
wordt voor veel overlast gezorgd maar de jeugdbeweging geeft aan niet te durven
bellen naar de politie omdat ze dan het gevoel hebben hun eigen ruiten in te
gooien (stopzetting evenement) terwijl ze er zelf ook weinig aan kunnen doen.

-

Chirojongens Londerzeel stellen zich de vraag of politie tijdens hun vergadering
kan binnenkomen in hun gebouwen zonder aan te bellen of dit vooraf te vragen

-

Jeugdhuis ODT ondervindt sterke instroom van nieuwe jongeren (15-16jarigen).Het middagtappen voor de scholen tijdens het schooljaar had blijkbaar
wel wat effect en dat is positief. Anderzijds moeten deze jongeren vaak nog wat
hun weg zoeken en zorgt dit soms voor spanningen (graffiti in wc, glazen
gooien,…). ODT roept om aan de jeugdbewegingen om te blijven langskomen naar
ODT. Vele jeugdverenigingen geven aan vaak nog op de eigen locatie van de
jeugdbeweging af te spreken (coronamaatregelen deden jeugdverenigingen vaak
op die manier afspreken) en merkten inderdaad ook de verjonging op in ODT
waardoor men soms eerder andere horecazaken afzakt. Men neemt zich voor om
terug meer naar ODT te komen, mogelijks spelen alle coronamaatregelen nog een
rol.

Feestelijke startvergadering JAL: 8 oktober 2021, 20u.
Locatie wordt nog medegedeeld!
De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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