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GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.

02

LEIDINGSDAG
Voorzitter Koen Zwetsloot bevraagt de leden van de JAL naar de evaluatie van
afgelopen Leidingsdag. De leden geven aan dat de Leidingsdag in de toekomst
beter op éen locatie doorgaat. Dit jaar ging deze namelijk op 2 locaties
(gemeenschapscentrum en jeugdhuis door). Ook hebben de leden van de JAL
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liever dat de ploegen niet gemengd zijn en dat zij zodoende bij hun eigen
vereniging in de groep zitten.

03

WERKGROEP DAG EN NACHT 2018
Voorzitter Koen Zwetsloot kondigt aan dat de eerste voorbereidingen voor
komende Dag en Nacht van de jeugdbeweging vanaf mei starten. Koen
bevraagt wie in deze nieuwe werkgroep wil meehelpen.
Volgende leden van de JAL hebben zich al kandidaat gesteld:
 Koen Zwetsloot
 Laura Lami
 Kaat Seghers
 Maarten Cloots
 Ilias Moussaid
 Margo Willems
Andere geïnteresseerde mogen zich altijd kandidaat stellen bij Margo
Willems via jeugd@londerzeel.be .

04

FONDS VAN ROY
Voorzitter Koen Zwetsloot legt uit dat de verenigingen die een aanvraag
hebben ingediend voor de subsidies van het fonds Van Roy, aanwezig dienen
te zijn op woensdag 25/04 om 19.30 uur in de grote zaal van het
gemeenschapscentrum Gerard Walschap.
Volgende jeugdverenigingen hebben een project ingediend:
 Scouts Londerzeel
 Chiro Malderen
 Chiro Malegijs
 Chiro Klaas
Jeugdconsulente Margo Willems benadrukt hoe belangrijk het is dat de
JAL aanwezig is op de voorstelling van de projecten voor het fonds Alfred Van
Roy. De JAL verkreeg eerder al een uitnodiging voor deze voorstellingsavond
per mail.

05

OPNIEUW STUDEREN BIJ PJV IN MEI EN JUNI
Eind 2017 organiseerde de jeugddienst op advies van de JAL opnieuw een
studieplaats in het jeugdhuis ’t Gewelf van de Pinksterjongeren. De leden van
PJV hebben een grote ruimte ingericht waar jongeren vrij kunnen komen
studeren. Zo is er wifi aanwezig, een keukentje en zelfs een pool- en
kickertafel ter ontspanning. De JAL geeft ook nu aan dat er veel studenten
gebruik maakten van de studieplaats en dat de reacties zeer positief waren.
De blok begint dit voorjaar op 21 mei 2018 volgens de meeste JAL leden.
Jeugdconsulente Margo Willems zal contact opnemen met PJV of dit mogelijk
is en vervolgens de leden van de JAL informeren met de uiteindelijke datum
waarop de studieplaats opnieuw toegankelijk is.
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MATERIAAL MAGAZIJN
Verschillende jeugdverenigingen bestelden materiaal bij MateriaalMagazijn en
konden zo van de jaarlijkse groepskorting genieten.
Dit materiaal wordt door de gemeente in juni opgehaald en opgeslagen op de
jeugddienst. De jeugdverenigingen krijgen een verwittiging vanaf zij het
bestelde materiaal mogen ophalen.

07

INZET VRIJWILLIGERS HERSTVREUGDE
Voorzitter Koen Zwetsloot legt uit dat jeugdverenigingen vrijwilligers kunnen
inzetten om een leuke namiddag te organiseren in woonzorgcentrum
Herfstvreugde. Deze vrijwilligersinzet telt mee voor de werkingssubsidies.
De jeugdverenigingen dienen voor 1 mei 2018 aan de jeugddienst te laten
weten of ze vrijwilligers willen inzetten. De jeugdverenigingen dienen tegen 1
oktober 2018 hun vrijwilligers ingezet te hebben zodanig dat ze dit kunnen
mee indienen voor de werkingssubsidies.
Jeugdconsulent Margo Willems geeft ook het emailadres mee van diensthoofd
animatie van het woonzorgcentrum Agnes van Win:
agnes.vanwin@ocmw.londerzeel.be . De jeugdverenigingen dienen met
mevrouw Van Win contact op te nemen om af te spreken wanneer ze
vrijwilligers kunnen inzetten.

08

FISCALE ATTESTEN
Wij vragen dat elke jeugdvereniging fiscale attesten van hun kampen tijdens
2017 willen doorsturen naar de ouders van de leden.
Koen Zwetsloot heeft linken aangemaakt om deze fiscale attesten online voor
elke vereniging raad te plegen. Jeugdconsulente Margo heeft via mail deze
linken doorgestuurd naar de jeugdverenigingen.

09

INFOSESSIE KOOKOUDERS ‘BRANDVEILIGHEID OP KAMP’
Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat de jeugddienst graag opnieuw
i.s.m. de JAL een infomoment rond ‘brandveilig op kamp’ wil organiseren.
Vorig jaar ging dergelijk infomoment door in jeugdhuis Onder de Toren. Het
infomoment bleek nuttig te zijn voor de leiding van verschillende
jeugdverenigingen om te leren wat ze in noodsituaties kunnen doen én hoe ze
dergelijke situaties kunnen voorkomen.
Dit jaar willen we dit zelfde infomoment opnieuw aanbieden én uitbreiden.
De doelgroep voor deze infosessie is namelijk niet alleen de leidingploeg maar
ook de kookouders. Kapitein Jeroen Eeckelaers zal de nodige info omtrent
brandveiligheid verschaffen op donderdagavond 17 mei 2018 in de
polyvalente zaal ven het gemeenschapscentrum Gerard Walschap.
Jeugdconsulente Margo Willems heeft alle jeugdverenigingen en kookouders
uitgenodigd via mail. Gelieve tijdig te laten weten met hoeveel personen jullie
aanwezig zullen zijn.
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Voorzitter Koen Zwetsloot wil de leden van de jeugdraad bevragen over het
gebruik van bekers op hun fuiven. Koen stelt voor om herbruikbare bekers te
gebruiken op fuiven en daardoor het afval na een fuif of een caféavond te
verlagen. Vele andere steden en gemeenten maken hier gebruik van. Koen
vraagt of deze bekers zinvol kunnen zijn voor Londerzeel?
Veel leden van de jeugdraad geven aan dat zij inderdaad na een fuif veel
plastiekafval van wegwerpbekers krijgen. Deze bekers en vuilzakken brengen
een zeker kostprijs met zich mee. Daaruit geven zij aan dat er wel nood is
aan herbruikbare bekers. Wel geven zij ook aan dat het gebruik van
herbruikbare bekers wel meer afwaswerk en dus ook meer vrijwilligers met
zich meebrengt. Ook vragen de leden zich af wie de kostprijs van de
herbruikbare bekers op zich kan nemen.
Jeugdconsulente Margo informeert bij milieudienst of er interesse is om dit
project mee te ondersteunen.
11

SUBSIDIEREGLEMENTEN AANPASSEN- WERKGROEP
Schepen van jeugd Gerda Verhulst geeft aan dat het tijd is om de jeugd
subsidiereglementen eens onder de loep te nemen, zeker naar aanloop van
een nieuwe legislatuur.
Het reglement van de werkingssubsidies kan in het belang van het jeugdhuis
worden aangepast. In het huidige reglement worden zij benadeeld daar zij
nog het enige jeugdhuis zijn in Londerzeel.
Jeugdconsulente Margo vraagt welke JAL leden interesse hebben om mee
deze reglementen te bekijken in een werkgroep.
Volgende leden willen alvast meehelpen:
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Jonas Thielemans
Dries Peeters
Maarten Cloots
Ilias Moussaid
Margo Willems (secretaris)

ORGANISATIE VAN EEN DEBATAVOND/OVERLEGAVOND
Afgelopen JAL had de Scouts het voorstel om een debatavond naar aanloop
van de verkiezingen te organiseren.
Tijdens deze JAL geven de overige leden aan dat zij het nut van dergelijke
avond inzien. Op die manier kunnen zij vooraf besproken aandachtspunten
naar voren brengen en zodoende politiekers naar hun standpunten bevragen.
De jeugdraad stelt voor om op voorhand enkele aandachtspunten van de
jeugd in Londerzeel voorop te stellen. Volgende JAL leden willen zich alvast
inzetten om de ideeën van de jeugd kenbaar te maken:
 Koen Zwetsloot
 Jonas Thielemans
 Maarten Geeroms
 Hannah Segers
 Ilias Moussaid
 Jannes Ilegems
 Stef Van Droogenbroeck
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Kaat Seghers
Laura Lami
Phil Drieghe
Maarten Cloots

KLACHT OVERLAST BURCHT
Via de milieudienst heeft de jeugddienst opnieuw een klacht binnen gekregen
van de buurtbewoners van de Burcht over zwerfaval op het terrein en in de
beek.
De jeugdverenigingen (Scouts en chiromeisjes Londerzeel) geven aan dat zij
steeds na elke activiteit het terrein afval vrij maken. Voorts is het verboden
voor de leden om nabij te beek te komen waardoor er ook geen takken en
dergelijke in kan belanden. De jeugdverenigingen hebben zelf ook al klachten
ontvangen van enkele buren en wouden hier constructief op inspelen. Zo
hebben zij een open gesprek met deze buren gevraagd. Helaas is hier geen
antwoord op gekomen.
Verder zijn zij bereid om affiches op te hangen op de Burcht waarop zij
voorbijgangers willen aansporen om ook het terrein netjes achter te laten.

14

BBQ JAL
De leden van de JAL organiseren een BBQ om het einde van het werkjaar
mooi af te sluiten. Deze BBQ gaat door op 27 juni 2018 vanaf 18 uur op het
terrein van de speelpleinwerking (Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel).

15

VARIA
De leden van de JAL zijn geïnteresseerd in een tapperscursus die door het
jeugdhuis wordt georganiseerd. Het jeugdhuis kan via de jeugddienst hiervoor
reclame maken.


Kalender
o 30 april: after school after work @ odt
o 4 mei: nieuwjaar 2.0 scoutsfuif @ odt
o 5 mei: Mallewijs @ Chiro Malegijs
o 12 mei: Kermisbal @ Chiro Malegijs
o 14 mei: ontbijtactie @ Scouts Londerzeel

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 18 MEI OM 20.00 UUR IN JEUGDHUIS
ONDER DE TOREN
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