VERSLAG JEUGDADVIESRAAD
6 DECEMBER 2019
Aanwezigen: Robbe Huysmans, Senne De Vis, Marijn De Schouwer, Caro April, Phil
Drieghe, Brent Van Hemelrijck, Rik Verdonck, Nand Seghers, Rik Van Erp , Annelies De
Bondt, Thomas Van Crombruggen, Vasco De Bondt Moyson, Jonas Thielemans,
Luna Nicolas, Laike Van den Broeck, Kirsten Coulommier, Jan Steenackers, Robbe
Stallaert, Stef Van Droogenbroeck, Marte Goossens, Pieter Reynaert, Margo De Valck,
Tinneke VAN SANDE, Vrijetijdsconsulent
Afwezig:
KAJ meisjes Malderen, KAJ D’AA, PJV
Verontschuldigd
Laura Lami, Voorzitter
Kaat Seghers, ondervoorzitter
Jan Rommel
Kristof SABLON, Coördinator dienst vrije tijd
Dimitri ROBBYNS, Schepen
Conny MOONS, Burgemeester
LOCATIE EN UUR
Administratief Centrum, Zaal Van Roy om 20u00
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

We startten met een ludieke quiz om de kennis van het vorige verslag te testen. Op het
einde van het werkjaar wordt de winnaar met de meeste punten bekend gemaakt. Zij
ontvangen op het einde van het werkjaar een leuke prijs.
Voorlopige tussenstand:
-

Chiro Malegijs en Heidestip: 6 punten

-

Scouts Londerzeel: 3 punten

-

Chiro Malderen: 3 punten

-

JH ODT: 1 punt

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

-

Meisjeschiro Londerzeel: 1 punt

Opmerking vorig verslag: Ontbijtboxen worden bedeeld door jeugdhuis Heidestip, niet
door Chiro Malegijs.
JEUGD
2.

WERKINGSSUBSIDIES 2019

De werkingssubsidies van 2019 werden op basis van het subsidiereglement berekend en
voorgelegd aan de JAL. Sinds dit jaar zijn er 12 jeugdwerkinitiatieven waaronder de
subsidies worden verdeeld (jeugdhuis Heidestip is erbij gekomen).

Chiro Malegijs

€ 4.435,70

KAJ D'Aa

€ 1.988,71

KAJ Meisjes Malderen

€ 488,98

Chiro Malderen

€ 7.334,02

Chirojongens Klaas

€ 4.029,48

Chiromeisjes Klaas

€ 4.312,92

Scouts

€ 4.640,22

Chiromeisjes Londerzeel

€ 4.536,91

Chirojongens Londerzeel

€ 3.331,68

PJV

€ 2.801,38

Jeugdhuis ODT

€ 4.870,66

Jeugdhuis Heidestip

€ 1.179,34

De berekening en de resultaten werden uitgebreid toegelicht tijdens de JAL. Heb je
vragen bij deze berekening dan kan je steeds contact opnemen met Tinneke Van Sande,
vrijetijdsconsulent op het nummer 052.31.94.62 of per mail: jeugd@londerzeel.be
3.

DENKTANK SUBSIDIES: STAND VAN ZAKEN

Op donderdag 5 november kwam de denktank voor het eerst samen.
Aanwezigen waren:
- Jonas Thielemans (JH ODT en waarnemend voorzitter JAL)
- Thomas Van Crombruggen (waarnemend ondervoorzitter JAL)
- Brent Van Hemelrijck (Chiro Malderen)
- Witze Smolderen (Chiro Malderen)
- Phill Drieghe (Chiro Malegijs en jeugdhuis Heidestip)
- Wout De Smedt (Chirojongens Klaas)
- (Chiromeisjes Klaas)
- (Chiromeisjes Klaas)
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- Sofie De Dobbeleer(Scouts)
- Rik Van Erp ( Scouts Londerzeel)
Op deze eerste vergadering lag de focus voornamelijk op de evaluatie van het huidige
reglement. Wat vinden we goed, waar stellen we ons vragen bij?
OPMERKINGEN EN VASTSTELLINGEN BIJ HET HUIDIGE REGLEMENT VANUIT DE
DENKTANK:
1. Artikel 1 - voorwaarden
-

De jeugdhuizen vinden de voorwaarde van minimum 2/3de van de leden niet echt
zinvol. De leden van jeugdhuizen zijn vaak al aan het werk en wonen niet altijd
nog in Londerzeel maar hebben hier nog een groot sociaal netwerk.
Jeugdverenigingen halen dat minimum wel probleemloos.

-

De voorwaarde om een regelmatige werking met een minimum van 1 activiteit
per maand vinden de jeugdverenigingen te weinig. De jeugdhuizen halen dit
aantal wel niet momenteel (vaste openingsavonden buiten beschouwingen
gehouden).

2. Artikel 2
Aanvullende op het budget van de Vlaamse gemeenschap voorziet het gemeentebestuur
een extra subsidie van 13.000 euro voor jeugdwerkinitiatieven die zich inzetten voor het
goede doel.
-

Jeugdbewegingen geven aan dat ze op het vlak van het goede doel meer
bewegingsvrijheid wensen. Ze zien hier ook mogelijkheden op vlak van
ontmoeting en samenhorigheid (bv. evenementen, kerstmarkten, feesten
organiseren t.v.v. de warmste week). Dit zou een extra voordeel kunnen
opleveren, want je doet iets voor het goede doel én je bouwt als
jeugdwerkinitiatief mee aan een leuk vrijetijdsaanbod in Londerzeel. Ze zijn wel
benieuwd naar de verdeelsleutel/verloning voor dergelijke initiatieven. Er wordt
nu gewoon gekozen voor de vaste goede doelen die de gemeente al jaren
vooropstelt.

-

Vrijwilligerswerk ocmw of woonzorgcentrum: datum van geplande activiteit dient
bevestigd te worden voor 1 mei. Volgens de jeugdinitiatieven een moeilijke datum
(dit wordt vaak vergeten). Kan er een reminder worden gestuurd? Het blijkt niet
altijd evident om een afspraak te maken voor vrijwilligerswerk in het
woonzorgcentrum.

3. Artikel 3: de werkingssubsidies jeugdverenigingen:
-

Leden: OK, maar kan er eventueel een limiet opgezet worden op vlak van aantal?
Kleinere initiatieven hebben juist minder inkomsten (minder lidgelden). Wat met
opstartende initiatieven? Laten afhangen van kosten infrastructuur?

-

Gebrevetteerde leiders/leidsters: in percentages werken om de verdeelsleutel
eerlijker te laten verlopen. Bv. 17 leiding en 8 gebrevetteerden doen het
procentueel beter dan 48 leiding en 9 gebrevetteerden. Wat met de EHBO cursus?
Deze wordt nu niet opgenomen

-

Kamp: OK
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-

Brandveiligheid: Als het in orde is OK, anders niet! Dit wordt nu niet serieus
genoeg genomen, omdat er ook geen voorwaarden worden aangekoppeld worden,
er is geen opvolging of geen controle.

-

Kinderen met beperking: Weinig kennis over welke kinderen hier onder vallen.
Wat moet er juist opgevraagd worden? Nu zijn er veel initiatieven die dit veld
gewoon blanco laten omdat ze niet weten wat hier in te vallen, terwijl zij wel aan
inclusiewerking doen.

-

Aanwezigheid jeugdraad: OK

-

organisatie van fuiven of optredens: OK

-

Peter- of meterschap van een speelterrein of openbare ruimte: Hier is
weinig weet van, er is geen controle. Nood aan gezamenlijke opzet/in zones
werken? Kan er een communicatie komen vanuit de gemeente wanneer het gras
gemaaid wordt?

-

Goede doel: Reminder uitsturen + meer keuzevrijheid

-

Inzet OCMW/woonzorgcentrum: zie boven

4. Artikel 4: berekening
5. Artikel 5: werkingssubsidies jeugdhuizen
-

Leden: OK

-

Vorming: Formaat is zeer slecht bereikbaar, er wordt vrijwel geen beroep op
gedaan

-

Brandveiligheid: idem boven

-

Organisatie activiteiten: ok

-

Aanwezigheid jeugdraad: ok

-

Inzet vrijwilligers voor het goede doel: stuk moeilijker want kunnen geen
leden inzetten en zijn vaak werkenden

-

Inzet vrijwilligers OCMW/woonzorgcentrum: idem van hierboven

Suggesties subsidies:
-

Gezamenlijke, verbindende activiteiten organiseren

-

Security/fuifproblematiek opnemen in subsidiereglement?

-

Administratie optimaliseren

Een volgende vergadering wordt begin 2020 vastgelegd. Alle input van andere leden van
de JAL is uiteraard steeds welkom en kan men per mail (jeugd@londerzeel.be) aan
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent laten weten.
4.

OVERLAST EN HANGJONGEREN

De laatste maanden zijn er veel klachten rond overlast. Zo ontving de scouts een brief
van waterlopen Vlaams-Brabant i.v.m. vervuiling Molenbeek en worden de etalages van
de winkels besmeurd en bespuwd. Er kwam ook een verhaal in de media rond verbale en
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fysieke agressie naar kinderen van jeugdbewegingen.
De leden van de JAL bevestigen dat er inderdaad veel overlast is. Zij verwijzen naar
hangjongeren en de mensen die op de burcht terechtkomen omwille van de verhuur. De
paletten en sjorbalken die in de Molenbeek terecht zijn gekomen zijn van de scouts en
zijn zeer duur in aankoop. De scouts geven aan dat zij niet verantwoordelijk zijn voor
deze overlast. Ze hebben de paletten nu vastgemaakt aan hun gebouw. We stellen ons
vragen bij de brandveiligheid. Tinneke neemt dit op met de veiligheidsdiensten.
Ondervoorzitter Thomas Van Crombruggen roept op om verhalen in de media zo weinig
mogelijk te voeden en in de plaats daarvan een constructief gesprek met de ouders en
kinderen aan te gaan.

5.

LEIDINGSDAG

Er dient een datum en werkgroep bepaald te worden voor de leidingsdag van 2020.
Dit jaar 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 wordt geopperd dat er nood is aan een nieuw format. De leden stellen zich de vraag of
het niet mogelijk is om dit project te koppelen aan de dag en nacht van de
jeugdbeweging. Er zou vrijdagavond voor de nacht van de jeugdbeweging een etentje
kunnen worden georganiseerd. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat er heel
wat mensen aanwezig zijn voor de muziekoptredens die de fuif voorafgaan. De kinderfuif
zou dan wegvallen maar in de plaats hiervan zouden we een overkoepelend event
kunnen organiseren, waarbij alle jeugdbewegingen elk een tof standje bemannen en de
leden en alle andere kinderen via een doorschuifsysteem van allerlei spelletjes en
activiteiten kunnen genieten. Op die manier wordt er een toffe, verbindende activiteit
voor de jeugd van Londerzeel georganiseerd en kunnen de jeugdbewegingen
tegelijkertijd hun jeugdbeweging in de kijker zetten naar niet-leden. De filosofie van de
dag en nacht van de jeugdbeweging indachtig is dit een leuke actie dat alle kinderen
warm kan maken voor jeugdbewegingen.
Voorstel JAL: tegen de volgende JAL heeft elke jeugdvereniging een idee/visie bedacht
over hoe een ideale leidingsdag er uit moet zien. Nadien bepalen we de werkgroep en de
datum.

6.

VRAGEN ROND SECURITYMAATREGELEN

N.a.v. de vele vragen die wij ontvangen hebben rond de securitymaatregelen van de
politie suggereerde burgemeester Conny Moons om de politie uit te nodigen op de JAL
voor verdere toelichting.
Tinneke nam contact op met hoofdinspecteur en zij zijn bereid om aanwezig te zijn op de
JAL om de vele vragen te beantwoorden.
De burgemeester vroeg echter om dit contactmoment nog even uit te stellen omdat zij
graag aanwezig wil zijn op dit moment en zij vandaag niet in de mogelijkheid was om de
JAL bij te wonen. Tinneke brengt hen zo snel mogelijk op de hoogte van de nieuwe
datum.

7.

RECHTSVORM JEUGDINITIATIEVEN

Onder welke rechtsvorm vallen alle jeugdinitiatieven?
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- Chiromeisjes Londerzeel: feitelijke vereniging onder Chiro Nationaal + aparte vzw
structuur voor gebouwenbeheer
- Chiromeisjes Londerzeel: feitelijke vereniging onder Chiro Nationaal + aparte vzw
structuur voor gebouwenbeheer
- Chiromeisjes Klaas: feitelijke vereniging onder Chiro Nationaal + aparte vzw
structuur voor gebouwenbeheer
- Chirojongens Klaas: feitelijke vereniging onder Chiro Nationaal + aparte vzw
structuur voor gebouwenbeheer
- Chiro Malegijs: feitelijke vereniging onder Chiro Nationaal + aparte vzw structuur voor
gebouwenbeheer
- JH Heidestip: vzw
- Scouts: feitelijke vereniging onder scouts gidsen Vlaanderen + aparte vzw structuur
voor gebouwenbeheer
- Chiro Malderen: Feitelijke vereniging
- JH ODT: vzw

8.

FONDS VAN ROY

PALM Belgian Craft Brewers (Palm Breweries) richtte het Fonds Alfred Van Roy op ter ere
en ter nagedachtenis van Alfred Van Roy, oud-burgemeester van Steenhuffel en
ereburger van Londerzeel. Alfred was gedurende lange tijd bedrijfsleider van PALM
Belgian Craft Brewers en zette Palm op de kaart. Hij overleed op 23 januari 2009 op 95jarige leeftijd.
Via het Fonds schenkt Palm jaarlijks een subsidiebedrag van 25.000 euro aan de
Londerzeelse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven of verenigingen met een
jeugdwerking.
Tinneke geeft mee dat men elk jaar een aanvraag kan ingediend worden tegen uiterlijk 1
maart.
Welke projecten komen in aanmerking?
-

investeringen aan gebouwen of omgeving

-

sociaal-culturele activiteiten

-

initiatieven voor het bevorderen van de sociale cohesie

-

initiatieven die de ontmoeting van verschillende generaties aanmoedigen

-

samenwerkingsinitiatieven tussen minimaal 2 verenigingen

-

...

Voor meer informatie kunnen de leden van de JAL uiteraard bij Tinneke terecht.
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9.

ONDERTEKENEN VAN GDPR DOCUMENTEN I.F.V. ACTIVITEITEN JAL

In kader van de GDPR wetgeving werden ook voor de JAL de nodige documenten i.v.m.
het portretrecht ondertekend. Leden die deze vergadering niet aanwezig konden zijn
krijgen de mogelijkheid om de documenten op de eerstvolgende vergaderingen te
ondertekenen. Maak ook zeker de reflex naar je eigen vereniging en het gebruik van
foto’s op sociale media. Bekijk zelf of je organisatie GDPR proof is. Vragen? Contacteer
Tinneke Van Sande.

10.

VORMING

-

Nood aan EHBO cursus: Tinneke peilt naar ideale periode zal op basis daarvan
enkele voorstellen aan het Rode Kruis overmaken.

-

Cursus brandveiligheid op kamp: Tinneke peilt naar ideale periode en er wordt
besloten een doodle aan te maken met enkele voorstellen qua datum

-

Tapcursus (hoe tappen, aansluiten van nieuw vat op fuiven en evenementen en
dergelijke…): Tinneke peilt naar ideale periode en er wordt besloten een doodle
aan te maken met enkele voorstellen qua datum

Andere ideeën:
-

workshop fietsen herstellen: voorlopig minder interesse

-

hoe maak ik mijn activiteiten meer winstgevend? Tinneke bevraagt zich

-

tentencursus: hoe zet je tenten goed op? Vasco De Bondt vraagt gegevens van Tevents op en geeft door aan Tinneke

11.

GEPERSONALISEERDE WEGWIJZERS VOOR JEUGDVERENIGINGEN

Caro April kaart de moeilijke vindbaarheid aan van hun lokalen aan en vraagt of er
mogelijkheden zijn tot gepersonaliseerde wegwijzers. Burgemeester Conny Moons
bevestigde dat dit mogelijk is, mits betaling (gemeente plaatst gratis).
Waarnemend ondervoorzitter Thomas Van Crombruggen zoekt de prijzen op.
Prijs van een bord: +- 200 euro/ bord + 70 euro per jaar aan de gemeente te betalen.
Thomas Van Crombruggen geeft nog alle concrete info door.

12.

REGLEMENT STERKE DRANKEN TIJDENS KERSTMARKT

Er was nog wat onduidelijkheid rond het schenken van sterke dranken tijdens de
kerstmarkt en welke verenigingen in aanmerking komen om een standje met sterke
dranken te plaatsen.
Schenken sterke drank
Het schenken van sterke dranken tijdens de kerstmarkt is enkel toegelaten wanneer de
standhouder over een vergunning voor het schenken van sterke dranken beschikt.
Er worden 6 vergunningen afgeleverd door de burgemeester. De gunning wordt bepaald
op basis van loting. De loting zal gebeuren door de organisator zelf.
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Het is verplicht 2 meerderjarige verantwoordelijken aan te duiden. Deze
verantwoordelijken moeten: minstens 18 jaar oud zijn, telefonisch bereikbaar zijn, in
nuchtere toestand en fysiek aanwezig zijn tijdens de kerstmarkt.
De plaatsing van de standhouders met sterke drank dienen verspreid te worden over het
parcours
(3-tal in de Kerkstraat en 3-tal rond de markt).
Standhouders die de toelating krijgen om sterke dranken te schenken mogen ook nonalcoholische dranken schenken. Zij mogen echter géén voeding of gegiste dranken
verkopen. Hierdoor wordt er ook een ander concurrentieel voordeel geboden aan de
standhouders zonder vergunning sterke dranken.
De organisator dient bij het inschrijvingsformulier een duidelijke lijst te voegen met een
overzicht van sterke dranken.
Meer informatie over sterke dranken : https://www.londerzeel.be/sterkedrankvergunning
Standhouders die geen vergunning sterke drank hebben, mogen voeding, koffie, gegiste
dranken en frisdrank verkopen.
Jeugdhuizen mogen geen sterke dranken schenken. Op basis hiervan en aangezien het
aangevraagde evenement op eigen locatie plaatsvindt, zal de aanvraag van jeugdhuis
ODT geweigerd worden.
-

Opmerking vanuit scouts i.f.v. herbruikbare bekers (wat zijn de te nemen
stappen?) Tinneke bezorgt zo snel mogelijk alle informatie

-

Opmerking ODT: wat als er keer op keer dezelfde vereniging wordt uitgeloot?
Vaak oneerlijk.

= Oproep om vanuit de JAL een advies te schrijven. Tinneke ontvangt graag alle
feedback tegen volgende JAL om op basis daarvan een allereerste advies vanuit de JAL te
schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen.

13.

VARIA

Tour de table: geen opmerkingen

9.

OVERLOPEN AGENDA

- JH Heidestip: kerstmarkt 14/12/2019 op Gerard Walschap
- Scouts: kerstmarkt + ballekesfestijn 29/2/2020
- Chiro Malderen: 1/2/2020 aspifest Gildenhuis Malderen
1 en 2 mei 2020: cantus + festum
- JH ODT: 20/12 kerstmarkt
1/1/2020 Nieuwjaarsfeest
4/1/2020 tractorparade (met pannenkoeken en choco)
13/2 techno neonfuif
14/2 valentijn TD met DJ contest
27/3 cantus en Nederlandstalige fuif
28/4: Lokale Helden 8/5 hiphop fuif

8/9

10.

VOORSTEL TOT OPMAAK INTERNE AGENDA

De leden van de JAL hebben al een tijd nood aan een compleet overzicht van alle
activiteiten. De UiT kalender is voor hen niet altijd even toereikend, aangezien ze ook
echt gebaat zijn met de interne data (leiding is op weekend, ze doen collectief mee met
een overkoepelende activiteit…) om hun activiteiten op af te stemmen.
Want als er bijvoorbeeld een grote chiro op weekend is, zorgt dat sowieso voor veel
minder volk op een evenement, en is dat dus wel handig om mee rekening te houden.
Tinneke heeft dit voorgelegd aan de communicatiedienst, maar heeft nog geen
definitieve GO ontvangen. Zij koppelt dit tegen de volgende vergadering terug.

Volgende JAL: de volgende vergadering gaat in principe door op 3/1/2020.
Aangezien deze datum omwille van de kerstvakantie en examens zeer moeilijk
valt gaat de JAL uitzonderlijk door op vrijdag 31/1/2020 in de zaal Alfred Van
Roy in het administratief centrum.

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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