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Afwezigen:
01

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Voorzitter Koen Zwetsloot heet iedereen welkom en vraagt of iedereen het
verslag gelezen en goedgekeurd heeft.

02

EVALUATIE DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Voorzitter Koen Zwetsloot en ondervoorzitter Simon Tassignon willen samen
met de JAL leden ‘Dag en nacht van de jeugdbeweging’ evalueren over
verschillende punten:
-

Promotie
Qua promotie werd er vooral reclame gemaakt via sociale media. Ook in de
GIL en de jeugdwebsite werd reclame voor Dag en nacht gemaakt.
Wel besloot de werkgroep dit jaar geen affiches omhoog te hangen. Dit
hoeft niet gezien de ‘dag en nacht van de jeugdbeweging’ al een
gevestigde waarde is in Londerzeel.
De JAL besluit wel dat de jeugdverenigingen zelf nog meer mee mogen
reclame maken, zowel voor de kinderfuif als de optredens en gewone fuif.
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-

Kinderfuif
De JAL leden geven aan dat veel bezoekers van de kinderfuif aangaven dat
ze de interactieve dj’s van Beats for Kids leuker vinden dan een gewone
playlist.
Jeugdconsulente Margo zegt dat de werkgroep dit jaar opnieuw Beats for
Kids wou boeken maar dat deze al bezet waren. Best genoeg op voorhand
deze dj’s al vastleggen.
Voorts geeft de JAL de opmerking dat de muziek tijdens de kinderfuif te
luid stond. Ook waren er dit jaar onverwacht geen oordoppen. Dit is iets
om volgend jaar beter op te volgen.
Voorts zegt de JAL om wel nog steeds gratis chips tijdens de kinderfuif uit
te delen. Dit is een traktatie voor de kinderen en moet dus niet betalend
zijn.

-

Optreden/dj’s
De JAL leden waren allen positief over de dj’s die een set gedraaid hebben
tijdens de fuif. Zeker voor herhaling vatbaar.
Alleen de band paste volgens hen niet meteen in het concept van ‘dag en
nacht van de jeugdbeweging’. Voorzitter Koen zegt dat de band die
normaal gezien op de planning stond, last minute heeft afgezegd. Daarom
was er niet veel keuze meer qua band. Ook dit leggen we best ruim op
voorhand al vast.
Voorts gaf de JAL ook hier aan dat de muziek te luid stond. De Blauvenne
is geen ideale zaal qua akoestiek. Toch nemen we dit volgend jaar best op
met Meba Sound.

-

Shiftenverdeling
Er waren genoeg vrijwilligers tijdens de optredens en de fuif aanwezig om
de shiften steeds te bemannen.
Enkel tijdens de opruim was er maar 6 man aanwezig. Dit was niet ideaal.
Volgend jaar dienen we meer vrijwilligers te zoeken voor het einde van de
fuif.

-

Aantal bezoekers
Ook dit jaar waren er veel bezoekers voor de ‘dag en nacht van de
jeugdbeweging’. Het blijkt dat de kinderfuif, optredens en gewone fuif
steeds een groot aantal bezoekers aantrekt zonder de limiet voor de locatie
te overschrijden.

-

Alcoholgebruik en algemene veiligheid
De security heeft goed werk geleverd en was alert voor eventuele overlast.
Onruststokers werden meteen van de locatie verwijderd. Over het
algemeen kan gesteld worden dat er weinig tumult was tijdens de fuif.
Wel stelt de jeugdraad voor om in de toekomst strenger op te treden bij
overmatig alcoholgebruik én de nodige preventie te voorzien. Zo opteert de
JAL voor verschillende bandjes te gebruiken bij de inkom:
een bandje voor -16jarigen = geen alcohol
een bandje voor -18 jarigen= wel alcohol maar geen sterke dranken (wordt
niet geschonken tijdens de fuif)

Verslag
Jeugdadviesraad

datum
16 november 2018

-2-

Er dient aan de kassa steeds de identiteitskaart ter controle getoond te
worden. Een vervangende app waar de identiteitskaart zou opstaan, zal
niet worden aanvaard gezien hier vaak mee vervalst kan worden.
Voorts wil de JAL op voorhand een veiligheidsoverleg houden met de
tappers én aanwezige jeugdverenigingen om erop toe te zien dat men de
bandjes goed in het oog houd en bezoekers die al in beschonken staat zijn,
geen alcohol meer te geven.
Banners waarop duidelijk wordt gemaakt dat -16 jarigen geen alcohol
toegediend krijgen, zullen ook aanwezig zijn.
-

Locatie
Vanaf 2019 zal de ‘dag en nacht van de jeugdbeweging’ niet meer in de
Blauvenne kunnen doorgaan. De jeugdraad dient dan een nieuwe locatie te
zoeken. Voorzitter Koen geeft aan dat het jammer is dat een nieuwe locatie
meestal een huurprijs met zich meebrengt.
JAL leden geven ’t Centrum en het Gildenhuis aan als mogelijke locaties.
Voorzitter Koen geeft aan dat we eventueel ’t Centrum kunnen kiezen maar
dan geen band te laten optreden. Dan sparen we P.A. uit en kunnen we dit
bedrag besteden aan de huurprijs van de zaal. Jeugdconsulente Margo
geeft aan dit te bekijken met de eigenaar van ’t Centrum.

03

WERKINGSSUBSIDIES : BESTEDING RESTBEDRAG
Jeugdconsulente Margo is bijna klaar met het rekenwerk voor de
subsidieverdeling van de werkingssubsidies. Elk jaar kunnen jeugdinitiatieven
vrijwilligers inzetten bij woonzorgcentrum Herfstvreugde. Toch zijn er altijd
verenigingen die dit niet doen. In dat geval blijft er een restbedrag van de
subsidies over die de jeugdraad onrechtstreeks wenst te besteden aan
kinderen en jongeren in Londerzeel.
Jeugdconsulente Margo informeert bij de jeugdraad of zij een bestemming
voor dit restbedrag kunnen voorstellen.
De jeugdraad stelt voor om met het restbedrag elke jeugdvereniging een
cadeaubon van MateriaalMagazijn te schenken. Hiermee kunnen zij knutsel- en
spelmateriaal aankopen voor hun werking.
Gezien het jeugdhuis hier niet veel mee kan, stelt de jeugdraad voor om voor
hun een cadeaubon van Baxshop te voorzien. Hier kunnen zij geluidsmateriaal
mee aankopen voor hun activiteiten/evenementen.
Jeugdconsulente Margo neemt deze voorstellen mee naar het college van
burgemeester en schepenen.

04

LEIDINGSDAG
Ondervoorzitter Simon herinnert de jeugdraad eraan dat in het voorjaar van
2019 de Leidingsdag georganiseerd zal worden. Simon roept de jeugdraad op
zich in te zetten als vrijwilliger voor deze werkgroep.
De jeugdraad geeft al enkele inhoudelijke voorstellen om deze Leidingsdag
mee vorm te geven: een dorpsspel, een escape room, een cluedospel,
afterparty bij jeugdhuis Onder de Toren,…
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05

STUDIEPLAATS
Ondervoorzitter Simon hoort bij de jeugdraad of er ook dit eindejaar nood is
aan een studieplaats. De meeste JAL leden blijven dit nuttig vinden.
Jeugdconsulente Margo heeft opnieuw aan de pinksterjongeren gevraagd of zij
hun locatie willen open stellen.
De JAL leden geven aan dat de locatie van de pinksterjongeren ideaal is maar
dat het jammer is dat deze tijdens het weekend niet beschikbaar is. De vraag
of jeugdhuis Onder de Toren tijdens de weekend hun zaaltje boven wil open
stellen voor de studenten komt naar voren. Jonas Thielemans gaat dit voorstel
voorleggen aan het bestuur.

06

SPEELGOED BIB
Jannes Ilegems is stage aan het lopen bij bib Londerzeel en stelde de vraag of
de jeugdverenigingen interesse hebben in spelmateriaal van de spelotheek van
de bib. Enkele verenigingen gaven al aan interesse te hebben.
Jeugdconsulente Margo zal de nodige informatie doorsturen naar alle
jeugdverenigingen.

07

HEROPENING JEUGDHUIS HEIDESTIP
Phil Drieghe neemt het woord en legt uit dat er in Sint-Jozef opnieuw een
vraag is naar een jeugdhuis. Samen met enkel vrijwilligers willen zij jeugdhuis
Heidestip opnieuw leven in blazen.
Zo willen zij alvast starten met het openen van een Pop-Up jeugdhuis op
verschillende locaties in Londerzeel. Als eerste zal er op 15 december 2018
een ‘herrijzenis drink’ doorgaan in de cafetaria van de Blauvenne. Deze drink
luidt de eerste pop-up van Heidestip in.
Verdere info is te vinden via de facebookpagina van Heidestip:
https://www.facebook.com/jeugdhuisheidestip/

08

VOORSTELLING NIEUWE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
Voorzitter Koen en ondervoorzitter Simon hebben tijdens de vorige JAL op 5
oktober alvast aangegeven dat zij graag hun (onder)voorzitterschap wensen
door te geven. Kandidaten konden zich tot deze JAL bekend maken via
jeugdconsulente Margo.
Laura Lami en Kaat Seghers waren de enige kandidaten voor het voorzitter en
onder voorzitterschap. Daar zij de enige zijn, moest er geen stemming
gebeuren.
Met een ludiek spel om hen beter te leren kennen, stelden Laura en Kaat zich
voor aan de jeugdraad.
Vanaf volgend jeugdraad in december zal Laura Lami de nieuwe voorzitter en
Kaat Seghers de nieuwe ondervoorzitter zijn. Proficiat vanwege de hele
jeugdraad!
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09

10

VARIA
-

Chiromeisjes Londerzeel wensen te informeren of zij de poetswagen van
het gemeentebestuur kunnen uitlenen om na het Feestweekend (zomer
2019) eventuele sigarettenpeuken van de Burcht kunnen verwijderen.
Jeugdconsulente Margo heeft contact opgenomen met Grondgebiedszaken
en de vraag van de chiromeisjes voorgelegd. De verantwoordelijke van
dienst grondgebiedszaken geeft aan dat er vanwege de verzekering geen
machines worden uitgeleend. Jeugdverenigingen kunnen dergelijke
machines huren bij externe bedrijven.

-

Vanaf heden kan je bij jeugdhuis Onder de Toren zelf tappers aanwerven
per weekend. Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om zelf met enkele
vrijwilligers te tappen. Zoals voordien kan je punten per tapper verdienen
waardoor jij en je vrienden in de running zijn voor een mooie prijs…

AGENDA
24/11:

Nacht van de jeugdhuizen bij jeugdhuis Onder de Toren (optredens)

7/12:

ODeluxe: jeugdhuis Onder de Toren in een luxejasje: hapjes,
drankjes en een bezoek van de Sint (breng zeker iets voor het
paard van de Sint mee en krijg een verrassing)

15/12:

Herrijzenis drink van het nieuw opgerichte jeugdhuis Heidestip

22/12:

Kerstmarkt van jeugdhuis Onder de toren

01/01:

Nieuwjaarsfuif bij jeugdhuis Onder de toren vanaf 01.00 uur

02/02:

Aspifest van Chiro Malderen
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