VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 16 DECEMBER 2021
Aanwezigen:
Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, voorzitter
Tinneke Van Sande, vrijetijdsconsulent
Jeugdhuis Heidestip
Jeugdhuis ODT
Chiro Malderen
Chiromeisjes Londerzeel
Chirojongens Londerzeel
KAJ D’Aa
Scouts Londerzeel
Chiromeisjes Klaas
PJV (welkom Robbe en Femke!)
Verontschuldigd: Schepen Dimi Robbeyns
LOCATIE EN UUR
Online vergadering, 20uur.

1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

Het vorig verslag werd goedgekeurd.
2.

RONDGANG BRANDVEILIGHEID JEUGDLOKALEN

Naar aanleiding van de nieuwe reglementering rond brandveiligheid (PTI) zullen de
keuringen van de jeugdgebouwen strikt verlopen. Gebouwen worden ingedeeld in
categorieën, op basis van de grootte. Het hoofddoel van brandpreventie is iedereen zo
snel mogelijk kunnen evacuëren. Doel= veilige jeugdwerkiing.
Op basis van de oppervlakte wordt berekend hoeveel personen er maximaal in het lokaal
zijn toegestaan. Er wordt ook gekeken naar de nooduitgangen.
Er werd een mail rondgestuurd met een oplijsting van de noodzakelijke documenten.
Deze dienen overgemaakt te worden aan de jeugddienst. Pas wanneer alle opgevraagde
documenten zijn overgemaakt, zal de brandweer de controle uitvoeren.
De datum voor de controle werd verplaatst naar het voorjaar van 2022, omwille van de

Gemeente Londerzeel
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quarantaine van Tinneke. De planning en voorziene aankomst wordt door Tinneke
doorgegeven van zodra een nieuwe datum bekend is.
3.

EVALUATIE DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING

De organiserende jeugdverenigingen van de dag en nacht van de jeugdbeweging staken
de koppen samen om het project van de dag en nacht van de jeugdbeweging te
evalueren.
Ze koppelden terug naar de JAL:
Aanleiding en context:
De dag van de jeugdbeweging is de jaarlijkse feestdag van alle jeugdbewegingen. Het is
een kans voor de jeugdbeweging om zich enerzijds te tonen aan de buitenwereld, om
ook de jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdbeweging warm te maken.
Anderzijds is het ook een dag om de vele leiding die onze gemeente telt te bedanken
voor hun vrijwillige inzet, het hele jaar door. Omdat werd vastgesteld dat het de laatste
jaren moeilijk was om nog gemotiveerde afvaardiging vanuit de jeugdwerkinitiatieven te
vinden én omdat deze feestdag er ook is om de leden en leiding van de jeugdbewegingen
in de bloemetjes te zetten, werd na overleg met betrokken diensten en jongeren
overeengekomen om de jeugdwerkinitiatieven wat meer eigenaarschap te geven in de
organisatie van dit evenement.
In de JAL werd gepolst naar welke verenigingen het zagen zitten om de handen in elkaar
te slaan om samen de nacht van de jeugdbeweging te organiseren. Er kwamen 4
jeugdverenigingen uit de bus die de organisatie op zich wilden nemen. Concreet
ontvingen de betrokken en medewerkende jeugdwerkinitiatieven in totaal een forfaitair
bedrag van 3.000 euro ontvangen om de organisatie van deze feestdag op zich te
nemen. De Gemeente Londerzeel faciliteert (zorgt voor budget), de deelnemende
jeugdbewegingen organiseren.
Organisatie en samenwerking werkgroep
-

Eerste keer dat jeugdwerkinitiatieven samen iets organiseren: leuk initiatief, met
ruimte voor verbetering
Het nieuwe concept werd voorgesteld op de JAL maar bleek tijdens de opstart van
de samenwerking en voorbereiding van het evenement nog niet helemaal helder.
Het evenement werd vanuit de JAL voorgesteld en werd daardoor initieel mede
‘getrokken’ door de voorzitters, die het initiatief namen om de vergaderingen bij
elkaar te roepen en te zorgen voor de verslaggeving met als doel om het project
op gang te trekken. Dit zorgde voor gedeelde verantwoordelijkheid bij de
organisatoren. De werkgroep stelt dan ook voor om in de toekomst een duidelijk
aanspreekpunt per deelnemende organisator naar voren te schuiven. Het concept
en de daaraan gekoppelde acties moeten vooraf duidelijker worden afgetoetst en
ingeschat, zodat iedereen weet wat de verwachtingen zijn (de overeenkomst bij
start duidelijk overlopen, verantwoordelijken briefen op hun beurt door naar rest
van leiding/bestuur). Als organisator van de nacht van de jeugdbeweging is het
dus niet alleen de bedoeling om de shiftenlijst op te vullen, maar ook om het
volledige evenement en voorbereiding op te nemen.
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Fuif:
-

-

-

Niet alle organisatoren waren op de hoogte van de vergaderingen en er werd 1
verslag gedeeld in de facebookgroep, waardoor een aantal taken van de overige
vergaderingen niet werden opgenomen of uitgevoerd. Naar de toekomst toe is het
belangrijk om de verslaggeving op te nemen door de organisatoren en belangrijk
om alle leden van de werkgroep toe te voegen aan de groep (en dit ook wordt
gecheckt door de verantwoordelijke van de betreffende jeugdvereniging). Dit
zorgde voor miscommunicatie en frustraties, terwijl we ervan uitgaan dat iedereen
zeker wilde meehelpen, maar soms gewoon niet op de hoogte was of de
informatie niet voldoende doorstroomde.
De opkomst naar de vergaderingen was steeds beperkt en dat zorgt ervoor dat
niet iedereen op de hoogte was van wat besproken was en de info niet werd
doorgestroomd naar de betrokkenen. Berichtjes en oproepen om iets op te nemen
werden vaak ook niet beantwoord.
Het was moeilijk om mensen te bereiken waardoor er veel taken op dezelfde
schouders terechtkwamen.
Mogelijkheid verkennen tot 1 projectrekening of één vereniging die
verantwoordelijk is voor het financiële luik? (geen versnipperde rekeningen) / wat
met facturatiegegevens.
Budget gemeente vooraf op projectrekening om de nodige uitgaven te kunnen
doen
Taken goed verdelen en offertes opvragen om de scherpste prijzen te kunnen
krijgen en een financieel evenwichtiger evenement na te streven
Kaarten in voorverkoop waren heel laat waardoor er jongeren en jeugdbeweging
uit de eigen gemeente zelfs amper aan kaarten geraakten wegens uitverkocht
(kwam ook wel door corona)
Eventueel andere, ruimere locatie verkennen in toekomst?
Ondanks de verbeterpunten die hierboven werden aangehaald werd ook
aangehaald dat het concept veel groeipotentieel heeft en haalden verschillende
jeugdverenigingen aan dat het een kans is om elkaar beter te leren kennen en
samen te werken. Het is een goede zaak dat verschillende jeugdverenigingen
leren samenwerken en het kan zorgen voor nieuwe vriendschappen, contacten en
netwerking.
Chiro Klaas maakte geen deel uit van de organisatorgroep maar heeft enorm veel
geholpen. Men vindt dat zij ook recht hebben op een deel van de winst.

Er werd een kinderfuif gemist (leuk voor de jongste leden). Vraag om dit volgend
jaar terug op te nemen (ter vervanging van de zondagnamiddag)
Invullen van shiftenlijst: super vlot en veel beter dan voorbije jaren. Top!
Het was wel niet altijd duidelijk wie zou helpen: op bepaalde momenten stonden
mensen achter de toog te helpen die niet op de lijst stonden: zorgde voor
verwarring
Verwarring rond aantal bonnetjes voor helpers (werd lastminute beslist). Er werd
aangegeven dat sommigen 4 bonnetjes per shift ontvingen, anderen kregen dit
voor een hele avond
Veel meer wisselgeld voorzien en mogelijkheid tot payconic
Mogelijkheid bekijken voor extra stewards om de fuifgangers bij einde fuif aan te
zetten om te vertrekken (nu zeer veel mensen op straat voor lange tijd)
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Verdelen taken (security vastleggen, verzekering afsluiten, zaal, naar de winkel
gaan, kaarten, drank, zaal, keuze dranken, bepalen van prijzen, maken van
bonnetjes, drankkaarten, briefen van medewerkers,…). Uitwerken van draaiboek
met duidelijke takenverdeling voor de organisatie van de fuif. Niet iedereen was
op de hoogte, er werd op de dag zelf veel geïmproviseerd.
Een aantal noodzakelijke taken (security, verzekering, …) dienden lastminute te
worden uitgevoerd, er was weinig voorbereiding en er vielen een aantal lijken uit
de kast
Te lage drankprijs die bepaald werd op de dag voor de fuif met de aanwezige
helpers – niet voldoende afgetoetst met de groep, zorgt voor een pak minder
winst dan voorzien
Meer controle nodig bij bonnetjesstand (eventueel onderbrengen aan kassa voor
meer controle en overzicht?). Andere locatie nodig en eventueel binnen een tentje
achter grote tafel (nu lagen de drankkaarten gewoon los op de tafel, er was veel
chaos en enorm lange rijen). De tafel met de bonnetjes was niet veilig genoeg.

Activiteit op zondag:
Leuk idee, maar de organisatie en uitwerking van de activiteit liep tegen wat
problemen aan (weinig mensen wisten wat er moest gebeuren, het was
improviseren, geen aanspreekpunt, wat wordt er voorzien, wie sluit er af,...) Dit
idee werd tijdens één van de vergaderingen naar voren geschoven maar was niet
duidelijk genoeg voor iedereen
Zoals de activiteit dit jaar werd georganiseerd was er weinig meerwaarde voor de
kinderen en de leiding, er was ook weinig doorstroom van informatie richting alle
jeugdverenigingen waardoor men niet goed wist wat men mocht verwachten en
zelf werd aangespoord om ter plekke iets uit te voeren.
Een kwartier voor de namiddag van start ging was er nog niemand aanwezig
De activiteit op zondag is te intens na een stevige vrijdagavond/nacht, er was
weinig motivatie en energie over
Het was niet altijd duidelijk welke kinderen mochten deelnemen (bv voor de KAJ
was deze namiddag geen optie, want leden bleken te oud om deel te nemen)
Sommige organisatoren hebben in het weekend afgezegd voor zondag wegens te
weinig info/duidelijkheid/ te weinig helpende handen: informatie werd te weinig
doorgegeven, men was niet voldoende op de hoogte van het concept.
Er wordt de voorkeur gegeven aan een organisatie van een kinderfuif in plaats
van de kindernamiddag
Toekomst?
Mits goede afspraken en takenverdeling heeft de werkgroep nog interesse om het project
volgend jaar samen aan te gaan. Na een eerste try out is er nog veel groeimarge om het
evenement beter voor te bereiden en er een fantastisch evenement van te maken.
De werkgroep zou ervoor kiezen om het ontbijt + kinderfuif en gewone fuif te behouden,
en niet uit te breiden naar de rest van het weekend.
We koppelen kort terug naar de jeugdraad en vragen ook daar naar mogelijke interesse
om mee te participeren in de toekomst. Misschien is er wel de mogelijkheid om een zeer
grote fuif te organiseren die vanuit alle of meerdere jeugdwerkinitiatieven vertrekt, maar
dat vraagt een goede voorbereiding en samenwerking.
In het voorjaar van 2022 wordt de vraag opnieuw gesteld en een nieuwe werkgroep
opgestart met de geïnteresseerde organiserende jeugdwerkinitiatieven.
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4.

TERUGKOPPELING WERKGROEP OPTIMALISATIE JAL

In 2021 werd er een werkgroep opgericht om de werking van de JAL onder de loep te
nemen en een voorstel tot optimalisatie uit te schrijven. Er werd een SWOT-analyse
opgemaakt om de sterktes en de zwaktes van de JAL in kaart te brengen en van daaruit
een voorstel uit te werken voor de toekomst.
Prioritaire doelstelling is het wijzigen van de samenstelling en huidige organisatie van de
JAL. Om tot meer inhoudelijke adviezen te komen is het belangrijk om naast een ‘losse
gespreksgroep’ zoals we de JAL nu kennen ook een drijvende achterban/kernbestuur te
hebben die bepaalde thema’s/adviezen/topics kan voorbereiden en aftoetsten in de
Algemene Vergadering. Dit kan gebeuren aan de hand van laagdrempelige themaavonden. De samenstelling van het kernbestuur vraagt de nodige inzet en actieve
ronseling.
Doelgroep: geëngageerd, oudleiding, hoofdleiding, losse geëngageerde jongeren,
mensen met een hart voor de jeugd in Londerzeel.
Concreet wordt er dus voorgesteld om een bestuur op te richten dat regelmatig
samenkomt en de inhoud, topics en adviezen voorbereid en nadien aftoetst bij de losse
gespreksgroep (huidige JAL).
Deze losse momenten gaan bij voorkeur door in een laagdrempelige omgeving en op een
thematische manier (debatavonden, thema-avonden, infomomenten…) om ook losse
geïnteresseerden aan te spreken waarvan de interesse gewekt is op basis van de
thema’s. Deze momenten worden breed gecommuniceerd via sociale media (open voor
iedereen).
Dit zou ertoe moeten leiden dat er meer in de diepte kan worden gewerkt en er een
adviserende rol kan worden opgenomen door de jeugdraad. Het is duidelijk dat men nog
veel groeipotentieel ziet in de samenwerking met het bestuur. Beslissingen van het
bestuur en gemeenteraad dienen vertaald te worden op maat van de jongeren om aan te
tonen welke impact ze op hen hebben. Een wisselwerking tussen het openbaar bestuur
en jongeren dringt zich op. Jongeren moeten het gevoel hebben dat ze ook impact
hebben met hun deelname aan de JAL
Een jeugdraad die goed kan samenwerken met het bestuur en dingen kan verwezenlijken
en wegen op het beleid zorgt voor enthousiasme en het gevoel dat er écht iets gebeurt
door de JAL. Belangrijk zal zijn om in te zetten op waardering en ‘fun’, mensen moeten
‘uitkijken’ naar de JAL, er moet wat FOMO en buzz worden gecreëerd rond de JAL. De JAL
kan een mooie overgang zijn na een carrière in een jeugdbeweging voor mensen die nog
een zeker engagement willen opnemen voor de jongeren van Londerzeel.
Vanuit het bestuur is het noodzakelijk om in te zetten op dit groepsgevoel aan de hand
van leuke momenten (BBQ, receptie,…) om mensen aan te spreken om deel uit te maken
van de toffe groep die de JAL kan zijn.
De werkgroep maakte een uitnodigende brief op en roept iedereen op om deze te delen
met de leidingsploeg.
Iedereen die interesse heeft is méér dan welkom!
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Bedankt om deze oproepbrief mee te verspreiden!
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5.

VARIA
-

Ter info: investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur
Er vallen investeringssubsidies te rapen bij de Vlaamse regering. Lees alle
voorwaarden goed na in onderstaande link:
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidiesvoor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur

-

Dien je projectvoorstel in voor Fonds Van Roy voor 31/12/2021!

-

Verenigingenbehoeftenonderzoek

-

3.

Neem het goed door en dien je project in, dan maak je kans op heel wat budget!
Alle info en voorwaarden op https://www.londerzeel.be/fonds-van-roy
Via het verenigingsbehoeftenonderzoek wensen we de verwachtingen, noden,
wensen, uitdagingen, zwaktes, sterktes, … van onze Londerzeelse verenigingen in
kaart brengen. Denk aan infrastructuur noden, fuifzaal, cultuurzaal,
workshopplekken….
Op basis van de resultaten, beogen we de ondersteuning van de verenigingen te
optimaliseren. Het document werd nog niet veel ingevuld door de
jeugdwerkinitiatieven. Een warme oproep dus om jullie stem te laten horen!
Je kan je mening doorgeven via onderstaande link:
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=VfZIe4oJU21aIKbTUNmqK_JTUhAhu5NrcCgqxFXQDpUQVk5QzFETzJKMDFZQVYwOEUy
NFdQVEkyTS4u&sharetoken=exSPl2mJtsNTcEdR898V
Er zijn nog heel wat verloren voorwerpen van de dag en nacht van de
jeugdbeweging. Kom deze binnen de openingsuren van de dienst Vrije Tijd
ophalen in het voormalig OCMW gebouw (Mechelsestraat 55).

OVERLOPEN AGENDA
-

Laatste weekend januari: Take-away eetfestijn KAJ D’AA

-

5/2/2022: Aspifest Chiro Malderen

-

25/2/2022: ICE ICE BABY Chiromeisjes Londerzeel

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent

7/7

