Verslag JAL
4 november 2016 – chalet speelplein
Aanwezigen:
Nils De Greef, chiro Malegijs
Daphne Broothaers, chiro Malegijs
Jutta Robbrecht, scouts Londerzeel
Sofie De Dobbeleer, scouts Londerzeel
Ruben De Vis, chirojongens Klaas
Raf Thielemans, chirojongens Klaas
Iris Hoebeek, chiromeisjes Klaas
Famke Van Stichel, chiromeisjes Klaas
Laura Lami, chiro Malderen
Nick Van Heertum KAJ D’Aa
Mathias Paridaens, KAJ D’Aa
Jonas De Roos, chiro Malderen
Robbertjan De Pot, chiro Malderen
Enya Teirlinck, chiromeisjes Londerzeel
Emma De Boeck, chiromeisjes Londerzeel
Quinten Van Rompaey, JH ODT
Margo Willems, jeugdconsulente
Koen Zwetsloot, voorzitter jeugdraad
Simon Tassignon, ondervoorzitter jeugdraad
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
Verontschuldigd:
Chirojongens Londerzeel
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.

‘Aan wie moet je als vereniging steeds vermelden dat de lokalen
verhuurd worden door externen?’ (antwoord: brandweer, politie,
burgemeester)

2. ‘wanneer mag je een vuurkorf zonder vergunning plaatsen?’ (antwoord:
in privésfeer)
3. ‘Vanaf wanneer start het uitdoofscenario van een fuif?’ (antwoord: bij
het uitdoofscenario dienen fuiven vanaf 3.00 uur sfeermuziek te spelen)
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Uitslag:

chiromeisjes Londerzeel
Chirojongens Steenhuffel
KAJ D’Aa

1 punt
1 punt
1 punt

02 EVALUATIE DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 21 oktober organiseerde de jeugdraad en jeugddienst allerlei
activiteiten naar aanleiding van de Dag en nacht van de jeugdbeweging:
- Van 7u tot 9u ontbijt aan station Londerzeel en Malderen
- Vanaf 19u : kinderfuif @ cafetaria Blauvenne
- Vanaf 20u30 optreden + fuif @ cafetaria Blauvenne
De leden van de JAL evalueren deze dag en nacht en geven suggesties voor
komend werkjaar:
Evaluatie Dag van de jeugdbeweging:
- De koffiekoeken waren in beide stations snel op waardoor sommige kinderen
geen koffiekoek kregen. Daarom stelt de JAL voor om naar volgend jaar toe beter
toe te zien dat enkel mensen in uniform van een jeugdbeweging een koffiekoek
krijgen. Verder krijgt iedereen in uniform slechts 1 koffiekoek. Op die manier
worden de koffiekoeken beter verdeeld.
Evaluatie Nacht van de jeugdbeweging:
- Tijdens de Nacht van de jeugdbeweging traden 2 Londerzeelse bands en 2
Londerzeelse dj’s op. De JAL stelt voor om in het vervolg beter toe te zien dat de
bands tijdig beginnen. Dit jaar begonnen de bands later dan voorzien te spelen
waardoor de optredens te veel tijd in beslag namen. Verder stelt de JAL voor om
volgend jaar andere bands en dj’s te boeken om zo steeds verschillende
Londerzeelse muzikanten een podium te bieden.
03 11.11.11 ACTIE
Voorzitter Koen Zwetsloot herinnert de JAL eraan dat er tijdens het weekend van
12 en 13 november een aantal verenigingen deelnemen aan de 11.11.11 – actie:

-

Chirojongens Steenhuffel: +- 17 vrijwilligers

-

Chiromeisjes Steenhuffel: 5 vrijwilligers

-

Chiromeisjes Londerzeel: 10 vrijwilligers

-

Chiro Malegijs: 5 vrijwilligers

-

Scouts: 15 vrijwilligers

-

KAJ D’Aa: 11 vrijwilligers

Ondervoorzitter Simon Tassignon geeft aan dat deze verenigingen reeds een email
ontvingen met de namen van de verantwoordelijke per deelgemeente. Met deze
persoon dienen praktische afspraken gemaakt te worden (wanneer geld afhalen,
waar geld inleveren,…).
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Nadien moet er een deelnemerslijst ondertekend door de verantwoordelijke van
de deelgemeente doorgestuurd worden naar de jeugddienst als bewijsdocument
voor de werkingssubsidies.
04 EVALUATIE BRANDCONTROLE
De jaarlijkse brandcontrole is op zaterdag 15 oktober 2016 in 9 jeugdlokalen
doorgegaan. Jeugdconsulente Margo Willems bespreekt dat de lokalen van
chirojongens Londerzeel en chiro Malegijs later worden gecontroleerd gezien deze
lokalen momenteel verbouwd worden.
Jeugdconsulente Margo Willems feliciteert de jeugdverenigingen met de resultaten
van de controle gezien alle lokalen met glans geslaagd zijn en dit met betere
resultaten dan voorbije jaren.
Het verslag van deze brandcontrole zal Margo Willems spoedig bezorgen via mail
aan de hoofdverantwoordelijken van elke jeugdvereniging.
05 WERKINGSSUBSIDIES 2016
De werkingssubsidies van 2016 zijn volledig berekend en zullen binnenkort ter
goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Nadien worden de bedragen van de werkingssubsidies per vereniging
doorgegeven worden aan de financiële dienst voor uitbetaling.
Ondervoorzitter Simon Tassignon bespreekt de subsidiebedragen voor
kadervorming.
De subsidie kadervorming bedraagt € 689 voor het jaar 2016.
Dit betekent dat slechts 25 personen een aanvraag voor kadervorming indienden
in 2016. In 2015 dienden 34 personen een aanvraag in en in 2014 waren dit zelfs
42 aanvragen.
Ondervoorzitter Simon Tassignon stelt vast dat er elk jaar minder aanvragen
ingediend worden 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 door de gemeente. Meer informatie
over de subsidie kadervorming kan men terugvinden op de jeugdwebsite
https://jeugd.londerzeel.be/subsidies-kadervorming.
06 SUBSIDIEAANVRAGEN 2017
Voorzitter Koen Zwetsloot haalt aan dat het afdelingshoofd van de dienst jeugdsport-cultuur Monique Van den Eede met elke vereniging heeft contact
opgenomen betreffende de infrastructuursubsidies voor grote herstellingswerken.
Het budget voor de herstellingswerken is opgenomen in de begroting van 2017.
07 FONDS ALFRED VAN ROY
Ook in 2017 voorziet Palm Breweries een subsidie in het kader van het Fonds
ereburger Alfred Van Roy.
Voorzitter Koen Zwetsloot geeft aan dat verenigingen met een jeugdwerking tot
uiterlijk 01 maart 2017 een subsidieaanvraag kunnen indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
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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
https://jeugd.londerzeel.be/fonds-van-roy.
08 WERKGROEP LEIDINGSDAG
Ondervoorzitter Simon Tassignon laat weten dat de JAL ook in 2017 een
Leidingsdag wil organiseren. Een Leidingsdag is een dag/avond waarop alle leiding
van de Londerzeelse jeugdverenigingen uitgenodigd worden om samen deel te
nemen aan enkele activiteiten. Het doel van deze dag/avond is om de leiders van
jeugdverenigingen meer in contact te brengen met elkaar.
Simon Tassignon stelt voor om een werkgroep samen te stellen voor de
uitwerking van de Leidingsdag in 2017.
Enkele leden van de JAL stelden zich kandidaat om mee te werken in deze
werkgroep:
- Enya Teirlinck
- Laura Lami
- Koen Zwetsloot
- Simon Tassignon
- Margo Willems
Indien er nog geïnteresseerden zijn die zich graag willen inzetten in deze
werkgroep, mogen deze contact opnemen met de jeugddienst via
jeugd@londerzeel.be.
09 RODE NEUZEN ACTIE
Ook dit jaar wil de gemeente Londerzeel zich inzetten voor jongeren met
psychische problemen. Enerzijds willen we, door te lachen en samen gek te doen,
het taboe rond psychische problemen doorbreken en het Rode Neuzenprobleem
bespreekbaar maken. Anderzijds willen we, door middel van acties en donaties,
geld inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen.
Voorzitter Koen Zwetsloot geeft aan dat jeugdverenigingen ook hun steentje
kunnen bijdragen. Zo kunnen verenigingen zelf binnen hun werking neuzen
verkopen. Chiro Malderen en KAJ D’Aa hebben dit al gedaan tijdens eetfestijnen of
de reguliere werking.
Maar verenigingen kunnen ook op verschillende locaties rode neuzen verkopen:
O Zaterdag 12 november van 10u.00 tot 12u.00 en van 14u.00 tot 16u.00 →
parking GB Londerzeel
O Zaterdag 12 november van 10u.00 tot 12u.00 en van 14u.00 tot 16u.00 →
parking Colruyt & Aldi
O Zaterdag 12 november van 10u.00 tot 12u.00 en van 14u.00 tot 16u.00 →
parking supermarkt Magda
O Vrijdag 18 november 17u.00 tot 19u.00 → parking GB Londerzeel
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O Zaterdag 19 november van 10u.00 tot 12u.00 en van 14u.00 tot 16u.00 →
parking GB Londerzeel
O Vrijdag 18 november 17u.00 tot 19u.00 → parking Colruyt & Aldi
O Zaterdag 19 november van 10u.00 tot 12u.00 en van 14u.00 tot 16u.00 →
parking Colruyt & Aldi
O Vrijdag 18 november 17u.00 tot 19u.00 → parking supermarkt Magda
O Zaterdag 19 november van 10u.00 tot 12u.00 en van 14u.00 tot 16u.00 →
parking supermarkt Magda
Voorzitter Koen Zwetsloot besluit dat indien jeugdverenigingen mee willen helpen
met de verkoop, ze een seintje kunnen geven aan de dienst economie via
economie@londerzeel.be.
10 SINTERKLAASHAPPENING
Ondervoorzitter Simon tassignon bespreekt dat de dienst economie verder ook de
Sinterklaashappening op zaterdag 26 november 2016 organiseert. Het zou dan
ook fijn zijn moesten de jeugdverenigingen met hun leden naar éen van de
locaties komen. Kinderen kunnen dan een tekening afgeven aan de Sint en pieten
en er worden heel wat cadeaus uitgedeeld.
Locaties:
O
O
O
O

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

26/
26/
26/
26/

11
11
11
11

van
van
van
van

11u.00
12u.30
14u.00
15u.30

tot
tot
tot
tot

13u.00
14u.30
16u.00
18u.00

aan
aan
aan
aan

de
de
de
de

kerk
kerk
kerk
kerk

van
van
van
van

Steenhuffel
Malderen
Londerzeel Sint Jozef
Londerzeel

11 VARIA
Jeugdverenigingen op de kerstmarkt:
Chiro jongens Londerzeel zullen een kerststandje bemannen op de kerstmarkt.
Andere jeugdverenigingen die graag een standje bemannen, kunnen dit laten
weten via kerstmarktlonderzeel@gmail.com.
Bomen worden omgehakt op de burcht?
Omliggende jeugdverenigingen van de burcht stelden zich de vraag waarom er
zoveel bomen omgehakt werden.
Schepen Gerda Verhulst ging met deze vraag naar de milieudienst:
De kapping die nu gebeurd is, is een eindkap van populier. Het onderhout werd
ook afgezet zoals gepland. Het beheerplan voorziet de installatie van een
hakhoutbeheer: periodiek (om de 10-15j) alles afzetten.
Men gaat nu de komende 3 jaren de natuurlijke verjonging afwachten om dan te
bekijken of er moet worden bijgeplant.
Paletten in de Molenbeek:
Jeugdconsulente Margo Willems krijgt regelmatig de melding dat er paletten en
andere stukken hout liggen in de Molenbeek. Dit zorgt voor veel problemen en
zeker met de winter in aantocht, kan dit echt gevaarlijke gevolgen hebben voor
het centrum. Indien dit probleem zich blijft voordoen, zal de scouts en
chiromeisjes Londerzeel hiervoor verantwoordelijk worden geacht.
Jeugdconsulente Margo Willems wilt er zodoende echt op aandringen dat de
scouts en chiromeisjes Londerzeel al hun paletten en hout binnen moeten
bewaren. Op die manier kunnen omstaanders deze paletten niet in de Molenbeek
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werpen. Indien er opnieuw paletten in de Molenbeek terechtkomen, kunnen de
verenigingen een boete voor sluikstorten krijgen.
Skatepark op de Schaselberg:
Een tijd geleden heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat de
Schaselberg een geschikte locatie vormt voor een eventueel nieuw skatepark.
Schepen van jeugd Gerda Verhulst is sindsdien druk in de weer om budget voor
dit skatepark vrij te maken. Jeugdconsulente Margo Willems herinnert de JAL er
aan dat er een werkgroep voor het toekomstig skatepark bestaat. Wie nog graag
wilt meedenken in deze werkgroep, kan een mailtje sturen naar Margo via
jeugd@londerzeel.be. Margo Willems zal alle leden van deze werkgroep tijdig op
de hoogte houden betreffende de vorderingen i.v.m. het skatepark.
12 AGENDA
12/11:
19/11
26/11
26/11
14/12

Verjaardagsfeest in jeugdhuis Onder den Toren
Optreden Paperheads in jeugdhuis Onder den Toren
Marsepeinverkoop op Sinterklaashappening van de scouts
Neon Night georganiseerd door de logisclub van de scouts in
jeugdhuis Onder den Toren
Kerstmarkt van chiro Steenhuffel op de speelplaats van
kleuterschool ‘De Huffeltjes’ in Steenhuffel

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 2 DECEMBER OM
20.00 UUR IN DE CHALET VAN DE SPEELPLEINWERKING
(Holle eikstraat, 1840 Londerzeel)
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