Verslag JAL
23 januari 2015 – GC Gerard Walschap
Aanwezigen:

Koen Zwetsloot, chirojongens Londerzeel
Thomas Van Crombruggen, chirojongens Londerzeel
Yentl Biebaut, chiromeisjes Londerzeel
Dina Ghordo, chiromeisjes Londerzeel
Lander De Schoenmaeker, chiro Malderen
Marijn Vermeulen, chiro Malderen
Jaskin Van den Bossche, chiro Malderen
Matthias Van den Bossche, jeugdhuis ODT
Ellen Lauwers, jeugdhuis ODT
Kevin Ekelson, jeugdhuis ODT
Jutta Robbrecht, scouts Londerzeel
Marrie De Wit, scouts Londerzeel
Jonas Sarens, KLJ Londerzeel
Nette Van Ranst, chiromeisjes Steenhuffel
Britt Roelands, chiromeisjes Steenhuffel
Alex Steenackers, chirojongens Steenhuffel
Jonas Steenackers, chirojongens Steenhuffel
Simon Tassignon, chirojongens Steenhuffel
Joeri Van den Borre, KAJ D’Aa
Thijs Lombaert, geïnteresseerde
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Maarten Cloots, ondervoorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente

Verontschuldigd:

/

01

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Jeugdhuis ODT werd niet vermeld bij de aanwezigen in het verslag van JAL
december. Tine past dit aan.
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

AANKONDIGING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
Kim Falckenbach en Maarten Cloots melden dat zij hun taken als voorzitter en
ondervoorzitter zullen stopzetten in juni.
Duo’s die interesse hebben om deze taken over te nemen kunnen hun
kandidatuur tot 24 april indienen via jeugd@londerzeel.be.
Planning:
- Eind mei : verkiezingen (korte, originele voorstelling van de kandidaten +
stemming met 1 stem per aanwezig jeugdvereniging)
- September : aanvang nieuw werkjaar JAL met nieuwe voorzitter en
ondervoorzitter
Wie vragen heeft over de functie van voorzitter en ondervoorzitter, kan bij Kim
Falckenbach en Maarten Cloots terecht.

03

SUBSIDIES 2014
De bedragen subsidies herstellingswerken en kadervorming werden tijdens de
vorige JAL reeds meegedeeld. Ondertussen zijn ook de werkingssubsidies
bekend. Tine deelt mee dat er in totaal € 37.227,00 subsidies volgens dit
reglement werden uitgekeerd.
Tine vraagt aan de jeugdverenigingen om op hun rekening na te kijken of de
subsidies gestort werden.
Jeugdverenigingen die een detail willen ontvangen, mogen dit melden via
jeugd@londerzeel.be

04

WIJZIGING SUBSIDIEREGLEMENT FONDS ALFRED VAN ROY

JAL wordt op de hoogte gebracht van de wijzigingen die werden aangebracht in het
subsidiereglement Fonds Alfred Van Roy:
Artikel

Oud reglement

Nieuw reglement

Artikel 2

€ 25.000 verdeeld over
maximum 4 projecten

€ 25.000 verdeeld over maximum 6
projecten

Artikel 2

Er wordt jaarlijks een bedrag
voorzien van € 25.000,00 dat
verdeeld wordt over maximum
4 projecten volgens de
volgende sleutel:
- project 1: € 10.000,00
- project 2: € 5.500,00
- project 3: € 5.500,00
- project 4: € 4.000,00.

€ 10.000 voor het winnende project. De
overige € 15.000 wordt verdeeld in functie
van de grootte van de investering

Artikel 2

-

De maximale subsidie van € 10.000 kan
maar éénmaal om de twee jaar aan
dezelfde vereniging worden toegekend.
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Artikel 5

-

De nodige bewijsstukken moeten
voorgelegd worden aan de jeugddienst
samen met het indienen van een eventuele
nieuwe subsidieaanvraag. Indien hieraan
niet wordt voldaan kan de vereniging voor
2 jaar geen aanvraag meer indienen.
De investeringen mogen gespreid worden
over een periode van 2 jaar.

Artikel 7

De indieners moeten hun
voorstel mondeling toelichten
op de JAL.

De indieners komen hun project toelichten
op een gezamenlijke vergadering van de
jeugdraad, sportraad en cultuuradviesraad.
Elke adviesraad zal na de toelichting een
advies formuleren voor het toekennen van
subsidies.

05

DRANKPERIMETER – ADVIES JAL

Wat? In een periode van twee uur voor het evenement, tijdens het evenement en tot
twee uur na het beëindigen van het evenement, geldt een verbod om alcoholhoudende
dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) in de openbare
ruimte, buiten de vergunde terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd
voor dit doel, te bezitten of te gebruiken en dit binnen de perimeter die door het College
van burgemeester en schepenen voor elk evenement afzonderlijk zal worden vastgelegd.
Sancties bij overtreding?
van maximaal € 250

in beslag name en vernietiging door politie, GAS – boete

Advies JAL:
JAL geeft een positief advies op het voorstel voor invoering van de drankenperimeter.
JAL stelt zich echter wel vragen bij artikel 1 dat stelt dat het college van burgemeester
en schepenen kan beslissen om voor bepaalde evenementen de drankenperimeter niet in
de stellen. JAL benadrukt dat er geen willekeurige toepassing mag zijn van dit reglement,
maar iedereen gelijk voor de wet!
Jeugdhuis ODT vraagt of deze regeling ook van toepassing is bij hun kleine fuifjes.
06

LEIDINGSDAG

Gaat door op zaterdag 11 april @ zaal Centrum.
Alle jeugdverenigingen worden gevraagd om tegen volgende JAL het aantal deelnemers
te bevestigen aan de jeugddienst zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij de
uitwerking van het spel.
07

PETER OF METERSCHAP VAN EEN SPEELTERREIN OF ANDERE
OPENBARE RUIMTE

In het kader van het subsidiereglement ‘werkingssubsidies jeugdwerkinitiatieven’ kunnen
jeugdverenigingen punten verdienen voor het proper houden van een speelterrein of
andere openbare ruimte.
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Tine informeert welke jeugdverenigingen in 2015 peter/meter willen zijn + van welk
speelterrein of andere openbare ruimte.
Jeugdvereniging
Chirojongens Londerzeel
Chiro Malegijs
KAJ D’Aa
Chiro Malderen
Chiromeisjes Steenhuffel
Chirojongens Steenhuffel

Groene Long
Speeltuin wijk Kruisheide
Speeltuin Broekveld
Speeltuin Zandvat
De dijk in Steenhuffel
Speeltuin Ebbing

Volgende acties zullen ondernomen worden om na te gaan of de jeugdverenigingen hun
engagement naleven:
- Aan het speelterrein zal een papier omhoog gehangen worden met de vermelding
‘Dit speelterrein wordt mee netjes gehouden door (naam vereniging).
De contactgegevens van de jeugddienst zullen opgenomen worden op dit papier
zodat mensen bij vragen of opmerkingen met de jeugddienst contact kunnen
opnemen.
- Medewerker van dienst GGZ zal op regelmatige tijdstippen passeren aan de
speelterreinen en zal melding doen wanneer het speelterrein niet proper is.
08

VARIA
o

Begeleidingstraject kindercultuur
Tine meldt dat ze heel blij was dat de jeugdverenigingen vertegenwoordigd
waren op het inspiratiemoment betreffende kindercultuur.
Er is goed gebrainstormd en er kwamen een aantal leuke ideeën naar
boven.
De projectgroep kwam vorige week opnieuw samen en er werd beslist om
in december, rond de periode van sinterklaas, een groot cultuurevenement
te organiseren.
Tine informeert welke personen / jeugdverenigingen geïnteresseerd zijn
om hieraan mee te werken en dit mee uit te werken.

o

Geluidssterkte tijdens fuiven
De werkgroep ‘fuiven’ met onder meer vertegenwoordiging van politie,
milieudienst,… stelt voor om de geluidssterkte tijdens fuiven te
verminderen tot categorie 2 van de wetgeving, een maximaal gemiddelde
van 95 dBA.
Tijdens live optredens is dit niet mogelijk en kan er wel nog een
uitzondering tot gemiddeld 100 dBA (= categorie 3) aangevraagd worden.
Advies JAL:
JAL geeft een positief advies maar meldt dat de haalbaarheid hiervan sterk
afhankelijk is van de locatie.
Jeugdhuis ODT meldt dat dit voor hen zo goed als onhaalbaar is gezien de
beperkte oppervlakte van het jeugdhuis.
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o

Groene Long : Tijdens de JAL van februari zal er iemand van de
milieudienst langs komen om een toelichting te geven over de invulling van
de speelruimte in de groene long.

o

Dina Ghordo stelt vast dat het niet meer mogelijk is om te kopiëren bij de
brandweer. Zij vraagt zich af of er een gelijkaardig alternatief wordt
voorzien. Schepen Gerda Verhulst meldt dat dit geagendeerd staat op de
vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

o

Schepen Gerda Verhulst meldt dat Londerzeel op zondag 06 september
focusgemeente is tijdens de Gordel. Er zullen die dag allerlei activiteiten
georganiseerd worden.
meer informatie + vraag eventuele medewerking jeugdvereniging volgt
later.

o

Kalender
24/01 en 25/01
30/01
07/02
14/02
21/02

Eetfestijn KAJ D’Aa
DJ contest @ jeugdhuis ODT
Aspifest chiro Malderen @ zaal Madelon
Spaans eetfestijn scouts Londerzeel
Bandavond @ jeugdhuis ODT

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 20/02 OM 20U
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