VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 6 MAART 2020
Aanwezigen:
KAJ D'AA
- Mathias Paridaens
- Maris De Geest
Chirojongens Londerzeel:
- Jan Rommel
- Victor Fimmers
Chiro Malderen:
- Brent Van Hemelrijck
- Marte Goossens
- Vasco De Bondt Moyson
Chiro Malegijs:
- Caro April
- Stef Van Droogenbroeck
Jeugdhuis ODT:
- Luca De Boeck
- Senne De Vis
- Robbe Huysmans
Scouts Londerzeel
- Nand Seghers
- Ruben Geeroms
KAJ meisjes Malderen:
Verontschuldigd
Chiromeisjes Londerzeel:
Verontschuldigd
Chirojongens Steenhuffel:
afwezig
Pinksterjeugd:
Verontschuldigd
Jeugdhuis Heidestip:
afwezig
Chiromeisjes Steenhuffel:
afwezig

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

Laura Lami, Voorzitter
Kaat Seghers, ondervoorzitter
Dimitri ROBBYNS, Schepen
Conny MOONS, Burgemeester
Tinneke VAN SANDE, Vrijetijdsconsulent
Verontschuldigd Lindsey Piessens, Annelies De Bondt, Vasco De Bondt Moyson,
Kristof SABLON, Coördinator dienst vrije tijd
LOCATIE EN UUR
Administratief Centrum, Zaal Van Roy 20u00
GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

2.

TOELICHTING MEERJARENPLANNING JEUGD DOOR SCHEPEN VAN
JEUGD DIMITRI ROBBYNS

Schepen Dimitri Robbyns woonde de jeugdadviesraad bij en kwam de visie en keuzes
van de huidige legislatuur wat betreft de jeugdzaken toelichten.
De afgelopen jaren werden er heel wat infrastructuursubsidies uitbetaald aan de
jeugdwerkinitiatieven die hiervoor een aanvraag indienden. Er werd nu de keuze
gemaakt om dit niet meer te doen. De focus en prioriteit ligt nu op het strategisch
uitwerken van jeugdbeleid, waarbij er kritisch zal worden geluisterd naar de kinderen en
jongeren. Er wordt het nodige onderzoek gedaan naar de noden van de kinderen en
jongeren (zoals het ontbreken van gemeentelijke fuifinfrastructuur), om op termijn tot
een volwaardig jeugd(werk)beleid te komen dat wordt gefaciliteerd en ondersteund
vanuit de gemeente, samen met de jongeren en met een belangrijke rol voor de
jeugdadviesraad. Faciliteren van goed jeugdwerk, in plaats van het zuiver subsidiëren.
Daarnaast werd er ook nog ruimte voorzien voor vragen. De schepen benadrukte dat de
mening van de jeugd heel belangrijk is om de vinger aan de pols te houden.
Er was vooral heel wat ongerustheid rond de aangescherpte security maatregelen bij
jeugdhuis ODT, waardoor er heel wat commotie was ontstaan op sociale media.
De burgemeester en schepen benadrukten hier dat het zeker niet de wens is om het
jeugdhuis te verplaatsen, en dat dit zeker niet de eerste keuze is. Wel is het zo dat de
gemeente geen eigenaar is van het pand, wat maakt dat er weinig kan worden
ondersteund op vlak van huur en verdere kosten, die voortvloeien uit het huurcontract
met de verhuurder. Het evenwicht tussen de aanwezigheid van de jeugd en de rust in de
dorpskern moet worden blijven bewaakt, en dat zal men in het grootste overleg blijven
doen. De nodige contacten met koepelorganisatie Formaat werden reeds opgestart en
het is dus de bedoeling om een traject met het jeugdhuis te lopen, om hen zo goed
mogelijk te ondersteunen naar de toekomst. Dit werd positief onthaald. De dienst Vrije
Tijd volgt dit traject verder op.
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3.

FONDS VAN ROY: WIJZIGING REGLEMENT EN GEVOLGEN

Via het Fonds schenkt Palm jaarlijks een subsidiebedrag van 25.000 euro aan de
Londerzeelse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven of verenigingen met een
jeugdwerking.
Op initiatief van Brouwerij Palm & De Hoorn werd recent beslist om het project verder te
zetten mits het huidig reglement inhoudelijk aangepast wordt.
Hierdoor komt de timing voor het indienen van projecten in het gedrang. 2020 wordt een
overgangsjaar waardoor projecten slechts ingediend kunnen worden tegen het najaar,
zodat deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden van het nieuwe reglement.
De betrokkenen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over de inhoud
van het nieuwe reglement, de werkwijze, indiendatum en beoordeling van de
projecten en moeten dus geen project indienen voor 1 maart 2020.

4.

LEIDINGSDAG

Er dient een datum en werkgroep bepaald te worden voor de leidingsdag van 2020. 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 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.
Kaat Seghers contacteert de geïnteresseerde deelnemers en stelt een werkgroep samen
tegen de volgende JAL (10 april 2020). Indien mogelijk lichten zij al wat denkpistes toe.

5.

INPUT REGLEMENT KERSTMARKT: ADVIES JEUGDADVIESRAAD

Er waren enkele bedenkingen en suggesties bij het reglement van de kerstmarkt. Het
lijkt ons een goed idee om deze te bundelen in een advies dat kan worden overgemaakt
aan het college van Burgemeester en schepenen. Op deze manier kan dit advies
voorgelegd worden aan het college, en eventueel meegenomen worden bij de
voorbereidingen van de kerstmarkt van 2020. De scouts en het jeugdhuis ODT hebben
enkele suggesties en maken deze voor 31/3/2020 over aan de voor- en ondervoorzitter,
zodat er een advies kan worden overgemaakt aan het college. Dit advies zal eerst
worden toegelicht op de JAL van 10/4/2020, waardoor er nog opmerkingen of
aanvullingen kunnen worden toegevoegd.

6.

VORMING
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Op de JAL van 8/5/2020 zal de brandweer een vorming komen geven rond
brandveiligheid op kamp. Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee
akkoord om deze vorming ook open te stellen voor de kookouders, omdat zij hier ook
baat bij kunnen hebben. De jeugdverenigingen mogen de kookouders en eventueel
andere geïnteresseerde leiding uitnodigen voor dit infomoment. Wanneer de vorming is
afgelopen, kunnen de mensen deze verlaten. De leden van de JAL gaan na een korte
pauze verder met de jeugdraad.
De vorming wordt geannuleerd omwille van de coronamaatregelen. De dienst Vrije Tijd
bekijkt of het nog mogelijk is om deze vorming nog te laten doorgaan op een ander
geschikt moment.

7.

LAAGDREMPELIGHEID VAN EEN JEUGDBEWEGING: HOE HERKENNEN WE
FINANCIËLE PROBLEMEN EN HOE GAAN WE HIERMEE OM?

De Chiromeisjes van Londerzeel geven aan dat er regelmatig kinderen niet mee kunnen
op kamp of betalende uitstappen omdat dit financieel niet mogelijk is thuis. Aangezien
het de kinderen en jongeren vrij staat te komen wanneer ze willen, is het dan ook niet
altijd makkelijk om in te schatten of men niet komt omwille van een betalende
activiteit/kamp, of omdat men gewoon niet kan aanwezig zijn door andere redenen. Dat
maakt het dus moeilijk om in te schatten wat de oorzaak van de afwezigheid juist is.
Vaak komt men pas nadien te weten dat een gebrek aan financiële middelen ervoor zorgt
dat er niet wordt deelgenomen aan een activiteit.
Momenteel proberen de jeugdverenigingen hier al op verschillende manieren in te
spelen:
-

Het inrichten van een tweedehandswinkeltje voor uniformen om de kosten voor de
ouders te drukken;

-

lidgelden of kampgelden laat men soms achterwege wanneer de ouders hen
aanspreken dat dit echt niet lukt, enkele jeugdverenigingen betalen dit dan uit
eigen kas

Scouts Londerzeel stuurt voorafgaandelijk van elk weekend of kamp ook een
overzichtsmail met alle mogelijke tegemoetkomingen waarop de ouders kunnen
terugvallen bij hun mutualiteit. Dit kan een tip zijn voor de andere jeugdwerkinitiatieven.
Momenteel worden er niet veel mutualiteitsattesten aan de leiding bezorgd ter
ondertekening, terwijl men een aanzienlijk bedrag kan terugvorderen bij de mutualiteit.
Het ontbreekt dus nog wel wat informatie of kennis bij de ouders over deze voordelen.
Een uniform document dat geschikt is voor alle mutualiteiten zou daarom wel makkelijk
zijn, zodat de jeugdbeweging dit al proactief kan invullen en aan de ouders bezorgen.
De Chiro's kunnen hiervoor beroep doen op een attest dat door alle instanties zou
moeten worden aanvaard. Dit document wordt doorgestuurd door Tinneke naar de
betrokken jeugdbewegingen. Voor de andere jeugdverenigingen wordt ook het nodige
nagevraagd en teruggekoppeld.
Scouts:
Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft men, onder de noemer 'Scouting op Maat',
verschillende initiatieven om gezinnen die het financieel moeilijk hebben en willen
aansluiten bij een lokale groep, te ondersteunen:


verminderd lidgeld: 10 euro voor een jaar, 5 euro na 1/3
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Fonds op Maat: de koepel betaalt 1/3 van de prijs van betalende activiteiten
(weekend, kamp, schaatsactiviteit, ...), Zij vragen aan de groep zelf om mee
solidair te zijn en ook 1/3 bij te leggen zodat de leden maar 1/3 meer moeten
betalen



Uniform op Maat: leden die verminderd lidgeld krijgen, krijgen bij aankoop van
een uniformstuk rechtstreeks korting aan de kassa in de Hopper winkels op basis
van vertoon van hun lidkaart



Verblijf op Maat: leden die verminderd lidgeld krijgen, krijgen reductie als ze met
hun groep in 1 van onze Hopper jeugdverblijven ovrenachten

Meer uitleg over dit alles vind je op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daar
staan ook enkele tips voor onze leiding over communiceren met ouders (vaak is het toch
een drempel voor leiding: als we merken dat iemand in armoede leeft, hoe vertellen we
die persoon dan over Scouting op Maat?).
Chiro:
Ook vanuit Chiro Nationaal worden enkele voorstellen naar voren geschoven:
https://chiro.be/info-voor-leiding/diversiteit/armoede. Indien de groep nog steeds op
enkele financiële grenzen blijft stoten, is er ook nog Chiro Voor Chiro:
https://chiro.be/chiro-voor-chiro. Dit betreft het solidariteitsfonds van Chirojeugd
Vlaanderen, waar een groep een bijdrage kan krijgen of doen, om op die manier Chiro
voor iedereen betaalbaar te maken.
De jeugddienst zal naar aanloop van de zomer ook via de social media kanalen van de
gemeente sensibiliseren rond de tegemoetkomingen via de mutualiteiten en de fiscale
attesten om de jeugdverenigingen hierin mee te ondersteunen.

8.

VOORSTEL INTERNE AGENDA

Vanuit de JAL is er nood aan een interne agenda. Vanuit de dienst Vrije Tijd kunnen we
het gebruik van een google agenda niet stimuleren of zelf onderhouden omwille van de
privacywetgeving. In de loop van 2020 wordt er organisatiebreed een omschakeling naar
Office 365, waarbij er mogelijkheden zijn tot uitwisseling van een veilige agenda. In
tussentijd belet het de leden niet om onderling af te spreken en te communiceren.
Voorzitter Laura Lami zal uit eigen initiatief een interne agenda opmaken. Zij zal ook
onder andere de jeugdsportclubs hierin proberen betrekken.

9.

VARIA

- Chirojongens Londerzeel:
Kaarten aan dat er een paadje is achter hun lokalen dat in het verleden voorzien werd
van houtsnippers (gelegen achter de Chiro en Villa Van Assche bij de afbakening van de
fietsen). Dit paadje is nu één modderpoel maar zou wel deel uitmaken van de wandelweg
van Start to run op 21/3. Tinneke vraagt na of dit paadje opnieuw kan worden voorzien
van houtsnippers.
- Scouts:
Melden dat zij besloten hebben om te stoppen met het organiseren van NY 2.0 omdat het
steeds minder financieel interessant wordt om dit te organiseren (meer regelgeving,
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meer kosten). Ze hebben ook vernomen dat er een EK voetbal wordt georganiseerd door
alle horecazaken en vinden het jammer er geen deelname/betrokkenheid mogelijk is van
de jeugdverenigingen die zoveel tijd op dit domein doorbrengen. Dergelijk evenement is
uiteraard te grootschalig om volledig zelf te organiseren, maar ze vinden het wel jammer
dat er geen deelname mogelijk was. Momenteel is het zo dat er slechts 1 evenement per
jaar mag doorgaan op de burcht.
- Voorzitter Laura Lami merkt op dat ze het positief vindt dat er vanaf nu adviezen
zullen worden uitgeschreven vanuit de JAL. Heb je nog een idee of iets waarmee je zit?
Breng het dus gerust op de JAL, dan kunnen we vanuit de jeugdraad misschien wel het
verschil maken.
- Tot slot merken de leden van de JAL op de dat ze vinden dat de inhoudelijke werking
van de JAL een stuk verbeterd is. Het verplaatsen van de JAL naar het administratief
centrum vinden ze zeer positief. Er heerste een algemene tevredenheid.

10.

UITNODIGING REGIONAAL OVERLEG JEUGDRADEN OP 20/4/2020

De Merchtemse Jeugdraad zet zijn deuren open en nodigt alle jeugdraden van de
Noordrand en omgeving uit voor een uitwissel-avond. Volgende topics worden
besproken:
-

recycleren kan je leren - hoe gaan jullie om met het klimaat en wat zijn jullie
sterke punten?

-

Een huishoudelijk reglement - wat houdt dat in en hoe stel je dit op?

-

Een thema-avond organiseren - ja of nee? do's and don'ts - enkele voorstellen en
interessante topics

-

Betrokkenheid bij een meerjarenplan - Hoe hoog wordt de jeugd in het vaandel
gedragen in jullie gemeente?

-

Verrassende varia topics - mag het iets pittiger?

Tinneke en Laura gaan alvast naar dit overleg. Andere geïnteresseerden kunnen altijd
mee. Zij mogen bij interesse een seintje geven aan Tinneke (jeugd@londerzeel.be).
Update coronamaatregelen: dit overleg wordt verplaatst naar een nog niet nader bepaald
moment dat later zal worden gecommuniceerd.
11.

PAASEIERENRAAP 11/4/2020

In het weekend van 11 april wordt er opnieuw een paaseierenraap georganiseerd.
Tinneke vraagt na of er opnieuw bereidwilligheid is van jeugdverenigingen om te helpen
en een centje bij te verdienen.
Wat houdt dit in?
- Het mee verstoppen van de paaseieren (2u voor de aanvang van de paaseierenraap)
- 2 paashazen die in kostuum alles mee in goede banen leiden en de kindjes voorzien
van kleine paaseitjes
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- het voorzien van een standje met snacks en drankjes (bv. wafeltjes, chocomelk,
homemade iced tea,...). Opbrengst is volledig voor eigen kas.
Chirojongens Londerzeel en Chiro Malegijs hebben interesse om hieraan deel te nemen.
Tinneke neemt verder contact op met hen.
Update coronamaatregelen: de paaseierenraap van 2020 wordt geannuleerd.
Bovenstaande verenigingen krijgen in 2021 de eerste kans om deel te nemen indien
gewenst.
OVERLOPEN AGENDA
12.

OVERLOPEN AGENDA

15/3 Pannenkoekenbak Chiro Malegijs
27/3 Neon Night KAJ D'AA met vanaf 16u after work!
27/3: Cantus ODT
28/3: Quiz Chiro Malderen
24/4: Torentalenten: cd release @ ODT
2/5 Etentje Chiro Londerzeel
8/5: hiphop boit!
10/5 Ontbijtactie Scouts

Update coronamaatregelen: alle evenementen worden geannuleerd of verplaatst naar
een andere datum, welke later wordt gecommuniceerd.

Volgende vergadering: vrijdag 10/4 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.

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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