Verslag JAL
23 maart 2015 – GC Gerard Walschap
Aanwezigen:

Koen Zwetsloot, chirojongens Londerzeel
Quinten Van Rompaey, jeugdhuis ODT
Sara Van Obbergen, jeugdhuis ODT
Stijn Moerenhout, jeugdhuis ODT
Nette Van Ranst, chiromeisjes Steenhuffel
Famke Van Stichel, chiromeisjes Steenhuffel
Simon Tassignon, chirojongens Steenhuffel
Alex Steenackers, chirojongens Steenhuffel
Jonas Steenackers, chirojongens Steenhuffel
Mathias Paridaens, KAJ D’Aa
Daan De Schoenmaeker, KAJ D’Aa
Dina Ghordo, chiromeisjes Londerzeel
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente

Verontschuldigd:

KLJ Londerzeel
Scouts Londerzeel
Thijs Lombaert, geïnteresseerde
Maarten Cloots, ondervoorzitter
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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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TOELICHTING FONDS ALFRED VAN ROY + ADVIES
In het kader van het subsidiereglement Fonds Alfred Van Roy dienden 8
verenigingen een project in. Deze projecten worden toegelicht aan jeugdraad,
cultuurraad en sportraad.

Vereniging
SK Londerzeel

Wat
Project 1: Aankoop van 4 dugouts voor terreinen C en D
Project 2: aankoop van verlichtingslampen op
kunstgrasveld

Begroting
€ 10.000
€ 20.000

Chiromeisjes en
jongens Klaas

Rood gemarkeerde fiets – en voetgangersstrook rondom
het parkeer terrein + signalisatieborden die de rijrichting
aanduiden

€ 500
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De Kampanje

Extra
-

Comité Sint
Genovevaprocessie

Herstellen van een aantal processiewagens

€ 4.000

SK Steenhuffel

Verlichting
Nieuwe toiletten, vervangen beschadigd glas en
toegangsdeur:

€ 17.000
€ 14.000

KFC Malderen

Nieuwe verwarmingsketel
Nieuwe toiletten

€ 8.600

Delta Londerzeel

Project 1: Groene douches (Douches/verwarming voor
sanitair gebruik door gasdoorstromers )
Project 2: Bamboleo – uitbreiding (aankoop materiaal,
huur turnzaal, vorming begeleiders, verzekering
deelnemers)

€ 10.600

Vernieuwen elektriciteit + podium

Podium: € 500
Elektriciteit: €
2.500

Jeugdhuis ODT

brandbeveiliging :
42 detectoren
8 drukknoppen
9 sirenes

€ 23.500

€ 2.200

Na de toelichtingen trekken de adviesraden zich terug en formuleren een advies.
Advies JAL :
In eerste instantie vindt JAL het belangrijk dat de projecten gericht zijn naar de
jeugdleden/spelers van een vereniging. Daarnaast houdt JAL bij de opmaak van
het advies ook rekening met de toekenning van het Fonds tijdens de vorige jaren.
Wie kreeg in het verleden al subsidies en hoeveel.

-

Rekening houden met bovenstaande zaken stelt JAL de volgende verdeling voor:
Delta Londerzeel
voor het project ‘groene douches’
€ 10.000
KFC Malderen
€ 5.000
Kampanje
€ 3.500
Jeugdhuis ODT
€ 3.000
Processie comité
€ 3.000
Chirojongens en –meisjes Klaas
€ 500
Dit advies zal samen met de advies van cultuur – en sportraad voorgelegd worden
aan de commissie die de uiteindelijke beslissing neemt.
Het resultaat hiervan + datum van de uitreiking zal later meegedeeld worden.
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LEIDINGSDAG
Op zaterdag 11 april organiseren jeugddienst en jeugdraad de jaarlijkse
leidingsdag. De aanwezigen krijgen een affiche om op te hangen in hun
jeugdlokaal.
Er werd ook een facebookevenement aangemaakt. Bedoeling is dat de
jeugdverenigingen hun (oud)leiding via deze weg uitnodigingen.
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Praktisch
Aanvang spel om 19u30
Aanvang fuif om 22u30 (vanaf dan is ook oud-leiding welkom)
Spel met als thema Televisieprogramma’s
04

SPEELTOESTELLEN OUDENHOVE
In de wijk oudenhove te Londerzeel Centrum bevindt zich een speelterrein. De
toestand van de speeltoestellen is echter niet ok. Zowel de klimstructuur en de
twee veertoestellen die aanwezig zijn, zijn dringend aan vervanging toe.
Gezien de leeftijd van de bewoners van de wijk (enkel nog oudere kinderen) is de
vraag of deze al dan niet dienen vervangen te worden door iets gericht op een
ouder publiek en zo ja, wat dan?
De Londerzeelse jeugdverenigingen geven aan zelf geen gebruik te maken van dit
speelterrein. Het is dus vooral belangrijk dat de bewoners van de wijk akkoord
gaan met de nieuwe invulling van het speelterrein.
Vanuit JAL wordt dan ook voorgesteld om de bewoners van de wijk hierover te
bevragen.
Gezien de gemiddelde leeftijd van de wijk lijkt het JAL aangewezen dat hier
rekening mee gehouden wordt door vb. plaatsing van voetbaldoelen, goed voor
zowel oudere als jongere kinderen.
Een ander idee is een multifunctionele sportruimte waar zowel basketbal als
voetbal kan gespeeld worden.
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SKATE INFRASTRUCTUUR
De skateramp op de huidige locatie dient in de nabije toekomst plaats te maken
voor een fietspad van Londerzeel naar Kapelle op den Bos.
Er wordt een nieuwe locatie gezocht voor de skate infrastructuur.
Rekening houdende met de goede bereikbaarheid van de skateramp alsook de
mogelijkheid tot sociale controle (2 voordelen van de huidige locatie die men wil
behouden) stelt JAL de weide vooraan aan het sportcomplex voor.
Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar met de fiets, het is een plaats waar veel
jongeren komen, sociale controle is aanwezig door de openheid van het terrein en
bovendien is er mogelijkheid tot uitbreiding van de skate infrastructuur.
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VARIA
o

Herinnering : wie zich kandidaat wil stellen om voorzitter / ondervoorzitter
van de JAL te worden heeft hiervoor nog tijd tot 24 april.

o

Tine meldt dat zij stopt als jeugdconsulente.

o

Kalender
28/03
04/04
18/04
09/05

Drank voor klank chirojongens Londerzeel
Ribbekesfestijn chiromeisjes Klaas
90’s party @ jeugdhuis ODT
Culinaire wandeling KAJ D’Aa

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 17 APRIL OM 20U
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