Verslag JAL
20 februari 2015 – GC Gerard Walschap
Aanwezigen:

Koen Zwetsloot, chirojongens Londerzeel
Lander De Schoenmaeker, chiro Malderen
Marijn Vermeulen, chiro Malderen
Matthias Van den Bossche, jeugdhuis ODT
Ellen Lauwers, jeugdhuis ODT
Astrid Goossens, jeugdhuis ODT
Jutta Robbrecht, scouts Londerzeel
Eveline Slachmuylders, scouts Londerzeel
Jonas Sarens, KLJ Londerzeel
Nette Van Ranst, chiromeisjes Steenhuffel
Britt Roelands, chiromeisjes Steenhuffel
Joeri Van den Borre, KAJ D’Aa
Mathias Paridaens, KAJ D’Aa
Ewoud Pelleriaux, KAJ D’Aa
Nils De Greef, chiro Malegijs
Jannes Illegems, chiro Malegijs
Thijs Lombaert, geïnteresseerde
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Maarten Cloots, ondervoorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente

Verontschuldigd:

PJV Londerzeel
Chirojongens Steenhuffel

01
GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Naar analogie met vorig werkjaar, werd er opnieuw gestart met een quizje om
te testen hoe goed de leden van de JAL hun verslag gelezen hebben.
Uitslag:
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02

TOELICHTING GROENE LONG

Ronny De Coster, milieudienst Londerzeel, geeft een toelichting over de
plannen betreffende de inrichting van de groene long. In dit gebied achteraan
het administratief Centrum, chirojongens Londerzeel in verbinding met domein
de burcht zullen er allerlei speelelementen voorzien worden waar oa. de lokale
jeugdverenigingen gebruik van kunnen maken.
De jeugdverenigingen vinden dat de uitwerking er goed uitziet en zijn
benieuwd naar het resultaat.
Tine stuurt de power point voorstelling mee met het verslag.
03

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT WERKINGSSUBSIDIES
JEUGDWERKINITIATIEVEN

Vanuit de Vlaamse overheid worden er vanaf 2015 10% minder subsidies
uitgekeerd aan de gemeenten en op zijn beurt dus ook voor ondersteuning van
het lokale jeugdwerk. Het college van burgemeester en schepenen wil graag
de mogelijkheid creëren om deze besparing op te vangen door het budget aan
te vullen met eigen gemeentelijke middelen. Aangezien dit in het huidige
reglement niet mogelijk is, wordt er voorgesteld om het reglement te wijzigen.
Tegelijkertijd werd er opgemerkt dat het voorziene budget voor inzet
vrijwilligers goed doel en samenwerking OCMW of woonzorgcentrum via het
huidige reglement niet volledig wordt opgebruikt. Ook hiervoor wordt een
wijziging voorgesteld.
Huidige reglement

Nieuwe reglement

Artikel 2

Artikel 2

Bij de besteding van het budget van de
Vlaamse gemeenschap zal het
gemeentebestuur volgende verdeelsleutel
aanwenden:

Het budget van de Vlaamse gemeenschap
eventueel aangevuld met gemeentelijke
kredieten voor zover de begroting dit toelaat,
zal als volgt verdeeld worden:

Aanvullend op het budget van de Vlaamse
gemeenschap voorziet het gemeentebestuur
een extra subsidie van € 100 per vrijwilliger
die het jeugdwerkinitiatief inzet voor het
goede doel (met een maximum van 10
vrijwilligers).

Aanvullend op het budget van de Vlaamse
gemeenschap voorziet het gemeentebestuur
een extra subsidie van € 13.000 die zal
verdeeld worden over de
jeugdwerkinitiatieven die vrijwilligers
inzetten voor het goede doel. Elk initiatief
kan voor maximum 10 vrijwilligers subsidies
ontvangen.
Wegens praktische redenen dienen
jeugdverenigingen hun inzet van vrijwilligers
OCMW of woonzorgcentrum+ datum van de
geplande activiteit te bevestigen aan de
gemeentelijke jeugddienst tegen uiterlijk 01
mei.
Afspraken omtrent de inhoud en planning
van de activiteit dienen te gebeuren in
onderling overleg met het OCMW of
woonzorgcentrum.
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Wanneer deze subsidie niet of slechts
gedeeltelijk wordt uitgekeerd, zal het
restbedrag overgeheveld worden naar een
andere vorm van jeugdwerk. Concrete
invulling van deze heroriëntering wordt
bepaald, na advies van JAL, door het college
van burgemeester en schepenen

Advies JAL:

positief zonder opmerkingen

Verenigingen die in het kader van dit reglement een activiteit wensen te
plannen in het woonzorgcentrum dienen voor praktische afspraken contact op
te nemen met Agnes Van Win van het animatieteam:
agnes.vanwin@ocmw.londerzeel.be

04

LEIDINGSDAG

De jaarlijkse leidingsdag gaat door op zaterdag 11 april in zaal Centrum. Zoals
afgesproken laten de jeugdverenigingen weten met hoeveel personen ze zullen
deelnemen:
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Jeugdvereniging

Geschat aantal aanwezige leid(st)ers

Chirojongens Londerzeel

13

Chiromeisjes Londerzeel

?

Scouts

17

KLJ

/

PJV

/

Chiro Malegijs

5

KAJ D’Aa

7

Chiro Malderen

25

Chiromeisjes Steenhuffel

7

Chirojongens Steenhuffel

?

Jeugdhuis ODT

8

KAJ meisjes Malderen

?
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MATERIAAMAGAZIJN

Vanaf maandag 2 maart kunnen jeugdverenigingen naar jaarlijkse
gewoonte spelmateriaal, gezelschapsspelen, sportmateriaal,
bouwmateriaal,… bestellen via materiaalmagazijn, een initiatief van de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.
Hoe gaat dit juist in zijn werk:
•
Meld je aan op www.materiaalmagazijn.be . Bekijk het aanbod en
plaats een bestelling tegen uiterlijk ???? (eerste week van april).
•
Stuur je bevestigingsmail door naar de jeugddienst.
•
De gemeentelijke technische dienst zorgt voor de afhaling van het
materiaal. Dit is meestal in de loop van de maand juni (de exacte datum
wordt later nog meegedeeld). Jullie kunnen het materiaal afhalen op de
jeugddienst.
06

VARIA

o

Geluidssterkte tijdens fuiven
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om vanaf heden
tijdens fuiven een maximale geluidssterkte van 95 dBA (categorie 2) toe te
passen. Voor live optredens worden wel nog uitzonderingen tot 100 dBA
(categorie 3) toegestaan.

o

Hopper, scoutswinkel, organiseert een samenaankoop voor sjorbalken.

o

Kim Falckenbach vraagt na welke verenigingen een project gaan indienen
voor het Fonds Alfred Van Roy (tegen 01 maart) :
- chiromeisjes en chirojongens Klaas (een gemeenschappelijk project)
- jeugdhuis ODT

o

Kalender
07/03
08/03
14/03
28/03
08/05

Thrift Shop Party KAJ D’Aa
Pannenkoekenbak chiro Malegijs
ZOO-DT @ jeugdhuis ODT
fuif chirojongens Londerzeel @ jeugdhuis ODT
nieuwjaar 2.0 Scouts Londerzeel

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 27/03 OM 20U
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