VERSLAG VAN DE VIRTUELE JEUGDADVIESRAAD
VAN 10 APRIL 2020

Aanwezigen:
Chirojongens Londerzeel:
- Jan Rommel
Chiro Malderen:
- Vasco De Bondt Moyson
Chiro Malegijs:
- Stef Van Droogenbroeck
Jeugdhuis ODT:
- Robbe Huysmans
Scouts Londerzeel
- Hannah Seghers
KAJ meisjes Malderen:
- Dorien De Smedt
Chiromeisjes Londerzeel:
Yasmiene El Bouchtili
Chiromeisjes Steenhuffel:
Laike Van Den Broeck
Anderen:
Jonas Thielemans
Laura Lami, Voorzitter
Kaat Seghers, ondervoorzitter
Dimitri ROBBYNS, Schepen
Tinneke VAN SANDE, Vrijetijdsconsulent
Afwezig: KAJ D’AA, Jeugdhuis Heidestip, Chirojongens Steenhuffel, PJV
Verontschuldigd: Kristof SABLON, Coördinator dienst vrije tijd

Gemeente Londerzeel

1/5

Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

LOCATIE EN UUR
Vanuit ons kot, 20u
GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

2.

STAND VAN ZAKEN CORONA

Rondvraag: hoe gaat het met iedereen?
1. Scouts Londerzeel: De grootste evenementen hebben al plaatsgevonden,
dus de scouts lopen niet al teveel inkomsten mis. De ontbijtactie werd afgelast
en er is een goed contact met de leden. Zij organiseren verschillende digitale
activiteiten om de banden goed te onderhouden.
2. Chiro Malderen:
Over het algemeen OK, maar wat met reeds gemaakte investeringen (er
werden al wat kosten gemaakt voor het afgelaste festum)? Verder een contact
met leden.Op hun Facebook pagina geven ze enkele opdrachten aan de
kinderen waar zij dan twee dagen de tijd voor krijgen om deze opdracht tot
een goed einde te brengen (de leden gaan de strijd aan met elkaar). Ze
nemen ook deel aan de online jeugdbeweging.
3. Chiro Malegijs: Alles OK, pannenkoekenslag en quiz geschrapt maar de
kosten hiervan konden worden gerecupereerd.
Voor onze jongere leden werd een bucketlist opgesteld, met verschillende
opdrachten en spelletjes, te vinden op de facebookpagina. Het merendeel van
deze opdrachten en spelletjes is niet specifiek chiro-gerelateerd en kan dus
zeker gebruikt worden voor alle kinderen in Londerzeel. Daarnaast is deze
bucketlist er ook op gericht om de kinderen te motiveren om buiten te
spelen. Voor de oudere leden probeert de afdelingsleiding elke zondag een
online activiteit te voorzien. Ze nemen ook deel aan de online jeugdbeweging.
4. Chiromeisjes Steenhuffel: Hills werd geschrapt (groot project), nog steeds
goedcontact met leden. Er wordt geregeld een wedstrijdje georganiseerd op
de facebookpagina met verschilende opdrachten. De winnaar wordt beloond
op kamp. Mogelijke opdrachten: maak een tekening voor je leiding, welke foto
van de slaapkamer hoort bij welke leiding, maak een kampdansje,…
5. Chirojongens Steenhuffel: Niet aanwezig op JAL en werden afzonderlijk
bevraagd. De chirojongens hebben zoals vele andere jeugdbewegingen een
online spel opgestart. Elke woensdag, vrijdag en zondag posten zij een
opdracht op hun facebookpagina ( zoals origineelste foto in het uniform, zo
hoog mogelijke toren maken), dit om toch de interactie met de leden te
behouden.
6. KAJ Malderen: Quiz werd geannuleerd en verplaatst naar eind dit jaar.
Komen nog steeds elke vrijdag samen met de leden via de app Houseparty en
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spelen spelletjes tegen elkaar. Ze nemen ook deel aan de online activiteiten
van KAJ nationaal.
7. Chiromeisjes Londerzeel: kampwei werd al betaald, voor de rest werden er
nog niet veel kosten gemaakt. Elke zondag wordt een online activiteit
gelanceerd op de facebookpagina.
8. Chirojongens Londerzeel: Het jaarlijkse etentje werd geannuleerd, dit is
een grote verliespost. Er is regelmatig contact met de leden en ook bij de
chirojongens worden er online wedstrijden en spelletjes gelanceerd.
9. Jeugdhuis ODT: Het bestuur houdt contact met de leden via instagram
en facebook. Zo lanceerden ze al verschillende leuke projecten zoals een
competitie beste ODT drank aan de hand van een poll, en een muziekketting
waarbij bands elkaar uitdagen. Ze roepen ook op om hier aan deel te
nemen.Ze zetten ook een omgekeerde sponsortocht op om de lokale
handelaars een hart onder de riem te steken. Tot slot bouwden ze een volledig
minecraft jeugdhuis uit! Jeugdhuis ODT heeft uiteraard veel financiële zorgen
en hoopt op steunmaatregelen.
10. KAJ D’AA: niet aanwezig op JAL en werden afzonderlijk bevraagd (nog geen
antwoord ontvangen)
11. PJV: niet aanwezig op JAL en werden afzonderlijk bevraagd (nog geen
antwoord ontvangen)
12. Jeugdhuis Heidestip: niet aanwezig op JAL en werden afzonderlijk
bevraagd. Jeugdhuis Heidestip heeft bij gebrek aan locatie nog maar weinig
actieve leden en zien momenteel moeilijk een oplossing om toch nog iets te
doen. De hele situatie is voor Heidestip een grote ramp aangezien ze niets
kunnen organiseren om zo hun ledenaantal uit te breiden. Vergaderen doen
zij vanaf nu via videochat, al vinden ze het moeilijk om over dingen te
spreken wanneer we niet weten hoe de toekomst eruit ziet.
Grootste bezorgheid van de jeugdbewegingen:
Het jaarlijkse kamp. Het kamp is een groots project met grote voorbereidingen en
een grote financiële impact. De eerste kampen starten halfweg juli 2020. Men hoopt
dus zo snel mogelijk iets te vernemen.
Platform “Uit in Huis”
Op vrijdag 10 april werd het online platform “Uit in Huis” gelanceerd, mede dankzij
de bijdrage van de jongeren uit de JAL (zij werden eerder bevraagd via een
informele JAL bij de start van de coronacrisis naar hun online tips). Mochten er nog
tips zijn dan mogen deze steeds worden bezorgd aan Tinneke. Indien relevant zullen
deze zeker worden opgenomen.
Evenementen
Het College van burgemeester en schepenen heeft beslist om alle gemeentelijke
evenementen en evenementen waarbij de gemeente faciliteert, af te gelasten tot en
met 2 juni 2020.
Inkomsten/uitgaven per jeugdwerkinitiatief in kaart brengen
Vanuit de dienst Vrije Tijd wordt de vraag gesteld om de inkomsten en uitgaven van
een gemiddeld werkjaar in kaart te brengen. Jeugdwerkinitiatieven gieten alle
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evenementen en activiteiten (ook kampen en weekends) in een overzicht met een
gemiddeld bedrag qua inkomsten en uitgaven per evenement. Op die manier wil de
dienst inzicht krijgen op de financiële impact van de coronacrisis en de vinger aan de
pols houden. Daarnaast wordt er ook gevraagd om eventuele reeds gemaakte kosten
en investeringen die de verenigingen reeds hadden gemaakt voor evenementen die
nadien werden afgelast door de coronamaatregelen op te lijsten (bv. Affiches fuif,
inkombandjes fuif,…). Ook de reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van het
zomerkamp worden mee opgenomen in het overzicht.
Skaten
Er was wat onduidelijkheid rond het gebruik van een skateboard. Het kan enkel als
vervoersmiddel worden gebruikt, en dus niet als recreatieve bezigheid in de publieke
ruimte.
Jongeren ambassadeurs gezocht
In deze coronatijden is het niet altijd evident om de maatregelen strikt op te volgen,
en dat is ook soms zo voor jongeren. Vanuit de overheid kwam het advies om de
jongeren het best te bereiken via persoonlijk contact vanop een veilige afstand (bv.
via straathoekwerkers en andere jeugdwerkers). Aangezien Londerzeel geen
straathoekwerker heeft, is de dienst Vrije Tijd op zoek naar jongeren ambassadeurs
die zich vrijwillig willen inzetten om tijdens hun wandeling jongeren op een
laagdrempelige manier aan te spreken. Het spreekt voor zich dat er een kader moet
worden uitgewerkt om dit op een constructieve en veilige manier kan verlopen. Het
is zeker niet de bedoeling dat er agressief wordt opgetreden en er een soort
‘politiewacht’ ontstaat onder jongeren. Dit dient allemaal nog te worden uitgewerkt
maar dit kan pas op het moment dat we weten dat er een bepaald draagvlak is om
hieraan mee te werken vanuit de jongeren. Laura Lami geeft zich al op als vrijwilliger
en ook ODT overweegt om mee te werken. Zij laten in de loop van volgende week
nog iets weten.
Nog interesse of vragen? Laat het ons zeker weten!

3.

LEIDINGSDAG

Het is niet zeker of de leidingsdag van 2020 kan doorgaan. De vorige jaren kende de
leidingsdag weinig succes. Er was bijna geen opkomst en de leden zijn niet echt
enthousiast over de huidige werking van dit project. Er werd geopperd dat er nood is
aan een nieuw format.
Er wordt de vraag gesteld of het geen idee is om na de coronamaatregelen een
barbecue te organiseren voor de leden van de JAL.
Kaat Seghers contacteert de geïnteresseerde deelnemers en stelt een werkgroep
samen tegen de volgende JAL. Indien mogelijk lichten zij al wat denkpistes toe.
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4.

VARIA

-

Vorming rond brandveiligheid op kamp dient te worden uitgesteld.

-

Advies kerstmarkt: men wil graag een advies vanuit JAL uitbrengen naar
aanleiding van de start van de organisatie van de jaarlijkse kerstmarkt. Advies
wordt bij de voorzitter en ondervoorzitter verzameld en gebundeld.

-

De brandblussers werden gekeurd. Tinneke verstuurt een mail met het
complete overzicht en mogelijke afhaalmomenten voor de brandblussers.

-

Warme uitnodiging van de bib om deel te nemen aan het Lonnesiels Konkoer:
bibliotheek@londerzeel.be of https://biblonderzeel.wixsite.com/lonnesiels

Volgende vergadering: vrijdag 15/5 via de virtuele jeugdraad. Leden die
willen deelnemen aan de jeugdraad worden gevraagd om hun aanwezigheid
vooraf aan Tinneke door te geven, dan zal je worden toegevoegd aan de
vergadering via MS TEAMS.
Enkele afspraken vooraf:
- Indien je niet aan het woord bent, zet jezelf dan op mute om minder storing te
voorkomen
- Zet je camera aan, dat is een pak persoonlijker en zo kan je anticiperen op
lichaamstaal (wie aan het woord is komt automatisch in beeld)
- Respecteer ieders spreektijd
- Zet eventuele vragen in de chatfunctie, dan vergeten we niets en kunnen we
gestructureerd overleggen.
- Bedankt voor jullie bijdrage en inzet! J

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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