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01

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.

02

WERKGROEP DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Voorzitter Koen Zwetsloot kondigt aan dat de werkgroep binnenkort een eerste
overleg dient in te plannen. Volgende JAL leden stellen zich kandidaat om ook
in de werkgroep mee te helpen:
- Mien Siemons
- Manon Deck
- Sien Van de Voorde
- Marte Goossens
Jeugdconsulente Margo stuurt de leden binnenkort een doodle om een datum
te prikken.
Voorts zal Kaat Seghers alvast informeren of de bands ‘Fake Band’ en
‘Intergalacting tableturning’ beschikbaar zijn om op vrijdag 19 oktober 2018
op te treden.
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03

MATERIAAL MAGAZIJN
Vanaf donderdag 21 juni 2018 kunnen de jeugdverenigingen die spelmateriaal
bij de groepsaankoop van MateriaalMagazijn aankochten, hun bestelling
ophalen op de jeugddienst (Malderendorp 14, 1840 Londerzeel).

04

EVALUATIE INFOSESSIE BRANDVEILIGHEID
Voorzitter Koen Zwetsloot wil de leden van de JAL vragen om de infosessie
‘brandveiligheid op kamp voor leiding en kookouders’ dat doorging op
donderdagavond 17 mei 2018, te evalueren.
De meeste JAL leden vonden deze infosessie nuttig en een meerwaarde voor
jeugdverenigingen en kookouders. Wel stelt de jeugdraad voor om deze
infosessie tweejaarlijks te organiseren. Het ene jaar kan er afgewisseld
worden met een EHBO cursus voor jeugdverenigingen.

05

OPNIEUW STUDEREN BIJ PJV IN MEI EN JUNI
Ook tijdens de blok van mei-juni is de studieplaats in jeugdhuis ’t Gewelf van
Pinksterjongeren toegankelijk voor Londerzeelse studenten. Vanaf dinsdag 22
mei 2018 is de studieplaats geopend.
Openingsuren: maandag – woensdag: 8 uur tot 20 uur
Donderdag – vrijdag: 8 uur tot 18.30 uur
Jeugdconsulente Margo Willems wil de studenten vragen rekening te houden
met de afspraken van de Pinksterjongeren:
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-

Studenten studeren in stilte en maken zelf afspraken rond ontspanning.
Bij schending van de rust of orde bel Margo. Na 18u houden we het rustig
buiten uit respect voor de buren.

-

De studenten mogen gebruik maken van de ruimtes in ‘Onder ’t Gewelf’ en
het grasveld. De schuren en bijgebouwen zijn verboden terrein.

-

De studenten dragen zorg voor het gebouw en haar ruimtes. Al het
gebruikte keukenmateriaal en servies dient dagelijks na gebruik te worden
af gewassen en teruggezet te worden. De gebruikte ruimtes worden aan
het eind van elke dag gestofzuigd.

-

Studenten kunnen gebruik maken van de volgende elektronische
toestellen: Koffiezet apparaat, microgolf, waterkoker en koelkast. Koffie
en andere voedingsmiddelen dienen zelf voorzien te worden. Drank en
voeding in de kasten zijn eigendom van de Christengemeente.

-

Al het materiaal blijft in ‘Onder ’t Gewelf’. Het meenemen van materiaal
buiten ‘Onder ’t Gewelf’ wordt beschouwd als diefstal.

-

Onder ‘t Gewelf is een drugvrije zone. Bezit, gebruik of handel van alcohol
en andere drugs op het terrein is verboden.

-

In Onder ‘t gewelf en op het terrein errond is roken niet toegestaan. U
dient hiervoor naar de straatkant te gaan.
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-

Alle daden strijdig met de openbare orde, goede zeden of het
huishoudelijk reglement, met o.a. diefstal, openbare dronkenschap,
aanzet tot of illegale praktijken worden niet aanvaard.

-

Er mogen geen auto’s geparkeerd worden op het terrein tenzij tijdelijk
voor het lossen en laden. Fietsen plaats je in het fietsenrek.

-

Bij het verlaten van het gebouw zijn verlichting en elektrische toestellen
uitgeschakeld.

-

Voor alle schade kan een vergoeding geëist worden en is de
vervangwaarde de richtwaarde.

-

Aan het eind van elke dag plaatst de laatste student de sleutel in de
brievenbus van PJV.

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.

07

PLANTJESVERKOOP KOM OP TEGEN KANKER
Voorzitter Koen legt uit dat jeugdverenigingen evenals vrijwilligers kunnen
inzetten voor de plantjesverkoop voor Kom Op Tegen Kanker. Ook deze
vrijwilligersinzet telt mee voor de werkingssubsidies.
Jeugdconsulente Margo geeft de oproep voor de plantjesverkoop mee:
Op zaterdag 15 september gaat de jaarlijkse plantjesverkoop van Kom Op
Tegen Kanker door. Ook dit jaar vragen zij graag de medewerking van de
jeugdverenigingen.
Indien jeugdverenigingen vrijwilligers willen inzetten voor deze
plantjesverkoop, kunnen zij volgende info doorgeven aan de jeugddienst via
jeugd@londerzeel.be:
- Naam vereniging
- Met hoeveel personen neemt jouw vereniging deel?
- Contactpersoon per vereniging (naam + e-mail + telefoonnummer)

08
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INZET HERBRUIKBARE BEKERS OP EVENEMENTEN
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Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat zij contact heeft opgenomen
met de milieudienst om te informeren of zij interesse hebben om samen te
werken rond dit duurzame alternatief voor plastieken wegwerpbekers.
Duurzaamheidsambtenaar Liselotte Vandoorne geeft aan dat zij dit jaar niet
over een budget beschikken. Jeugdconsulente Margo Willems zal informeren
of er in 2019 budget kan voorzien worden.
In principe stelt de jeugdraad voor om als gemeentebestuur x aantal
herbruikbare bekers met logo van Londerzeel aan te kopen. Deze bekers
kunnen ingezet worden bij eigen gemeentelijke activiteiten maar kunnen ook
uitgeleend worden aan verenigingen die iets willen organiseren (in ruil voor
waarborg). Op die manier wordt plastiek vermeden en wordt er gekozen voor
een duurzaam en milieuvriendelijker alternatief.
Wel vraagt jeugdhuis Onder de Toren of zij een vaste stock van de bekers
mogen beheren daar zij op regelmatige basis een evenement organiseren.
De jeugdraad stelt eventueel een samenwerking met brouwerij PALM voor
zodat ook deze zijn logo op de bekers kan plaatsen..
Jeugdconsulente Margo Willems zal dit voorstel op de teamvergadering van
dienst VT agenderen en koppelt nadien terug naar de jeugdraad.
09

EIND VAN DE JEUGDRAAD - BBQ
Voorzitter Koen Zwetsloot wil de leden van de jeugdraad uitnodigen op een
BBQ op woensdag 27 juni 2018 om 18 uur aan de gemeentelijke
speelpleinwerking. JAL leden die er graag bij zijn, mogen een seintje geven
via jeugd@londerzeel.be. Het is de bedoeling om eigen vlees mee te brengen.

10

DEBAT AVOND
De JAL gaf eerder aan dat zij interesse hebben om een debatavond te
organiseren in Londerzeel. Tijdens deze avond kunnen Londerzeelse
politiekers in dialoog met jongeren gaan.
Jeugdconsulente Margo Willems stelt voor om eind juni (na de examens) met
de betrokken werkgroep af te spreken. Tijdens dit overleg kan de jeugdraad
bepalen welke onderwerpen zij aan bod willen laten komen. Vervolgens
kunnen Londerzeelse politiekers uitgenodigd worden op deze debatavond.
Deze avond zal wellicht in september doorgaan.
Jeugdconsulente Margo zal een doodle opmaken met enkele data om eind juni
af te spreken.

11

VARIA
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Kalender
o 22/06: Fin D’examin bij JH ODT
o 27-29/07: 60 uren tap bij JH ODT
o 11/08: volleybaltoernooi van Chiro Malegijs
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o
o

14/08: zandfeestje bij JH ODT
24-26/08: Feestweekend van chirojongens Londerzeel

o

Elke voetbalmatch van het WK zal op groot scherm aan de
kerk uitgezonden worden (oud-leiding chirojongens
Londerzeel)

o

Tijdens de zomervakantie zal JH ODT open zijn op maandag,
woensdag en vrijdag.

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 7 SEPTEMBER OM 20.00 UUR IN
JEUGDHUIS ONDER DE TOREN
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