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GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.
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LEIDINGSDAG
Vorige JAL werd voorgesteld om de Leidingsdag te organiseren op vrijdag 30
maart 2018. De inhoud van deze dag/avond moet nog uitgewerkt worden
door de stuurgroep. Alle jeugdverenigingen worden gevraagd tegen volgende
JAL het aantal deelnemers te bevestigen aan de jeugddienst.
Jeugdconsulente Margo zal deze vraag via facebook en mail nog eens stellen
aan de verenigingen.
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RONDGANG BRANDWEER EN CONTROLE BRANDBLUSSERS
Voorzitter Koen Zwetsloot bevraagt de leden van de JAL naar de rondgang
van de brandweer in oktober 2017. Bij de meeste jeugdverenigingen verliep
deze vlot. Enkel het bijhouden van keuringsattesten en
verzekeringsdocumenten in een lokalenmap verliep moeizaam.
Jeugdconsulente Margo haalt aan dat er een werkgroep heeft samengezeten
met kapitein Jeroen Eeckelaers om te bekijken of het mogelijk is een
handleiding te voorzien voor de jeugdverenigingen. Deze handleiding - waarin
uitleg staat over de keuring van installaties en het bijhouden van verslagen krijgen de jeugdverenigingen via mail toegestuurd. Verder legt Margo uit dat
de eigenaars van de jeugdlokalen (VZW’s) in de toekomst ook worden
uitgenodigd op de rondgang van de brandweer. Op die manier zijn zij ook
steeds op de hoogte.
De volgende rondgang van de brandweer in de jeugdlokalen zal doorgaan op
zaterdagvoormiddag 6 oktober 2018 vanaf 9 uur. Margo zal tijdig hiervoor
een herinnering sturen.
Verder haalt Margo aan dat er in februari of maart een gratis
brandbluscontrole voor de jeugdverenigingen zal doorgaan. Elke
jeugdvereniging zal tijdig worden uitgenodigd om diens brandblussers bij de
jeugddienst binnen te brengen. Deze blussers worden dan gekeurd door
Dewofire. Nadien kunnen de verenigingen nieuwe blussers aankopen.
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PETER EN METERSCHAP SPEELTERREINEN
Ondervoorzitter Simon Tassignon legt uit dat in het kader van het
subsidiereglement ‘werkingssubsidies jeugdwerkinitiatieven’
jeugdverenigingen punten kunnen verdienen door een speelterrein of andere
openbare ruimtes netjes te houden.
Schepen Verhulst stelt zich de vraag of de speelterreinen effectief kunnen
gecontroleerd worden op netheid. Voorzitter Koen pikt in dat dit moeilijk te
controleren valt en dat we een beetje op de goede wil van de verenigingen
moeten rekenen. Schepen Verhulst geeft aan dat het misschien een goed idee
is om in de toekomst (naar aanleiding van de nieuwe legislatuur) het
reglement aan te passen en zodoende eerder inzetten op een paar grote
zwerfvuilacties i.p.v. kleine speelpleintjes te onderhouden. Op die manier is
het bereik van deze actie groter.
Jeugdconsulente Margo Willems besluit dit idee mee te nemen maar laat
weten dat we dit jaar nog het huidige reglement met de huidige speelpleintjes
dienen te volgen.
Volgende verenigingen geven aan welke terrein zij willen onderhouden:
Ebbing: Chirojongens Steenhuffel
Den Dijk: Chiromeisjes Steenhuffel
Wijk Broeckveld: KAJ D’Aa
Nieuwe wijk: Chiro Malegijs
Groene Long: Chirojongens Londerzeel
Speelplein achter Carrefour: Scouts
Jeugdconsulente Margo zal de overige verenigingen contacteren zodat ook zij
hun terrein naar keuze kunnen doorgeven.
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Verder halen bestuursleden van jeugdhuis Onder de Toren aan dat er te
weinig vuilnisbakken staan in Londerzeel. Zo worden vuilnisbakken soms
vernield en weggenomen zonder dat ze vervangen worden (bv. In de
Tramstraat). De leden van de jeugdraad geven aan dat er wel voldoende
bankjes staan maar dat er per bankje een vuilnisbak mag geplaatst worden.
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EVALUATIE STUDIEPLAATS
Eind 2017 organiseerde de jeugddienst op advies van de JAL opnieuw een
studieplaats in het jeugdhuis ’t Gewelf van de Pinksterjongeren. De leden van
PJV hebben een grote ruimte ingericht waar jongeren vrij kunnen komen
studeren. Zo is er wifi aanwezig, een keukentje en zelfs een pool-en
kickertafel ter ontspanning. De JAL geeft ook nu aan dat er veel studenten
gebruik maakten van de studieplaats en dat de reacties zeer positief waren.
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FONDS ALFRED VAN ROY
Ondervoorzitter Simon Tassignon wil de jeugdverenigingen aanmoedigen om
een project voor het fonds Van Roy in te dienen voor 1 maart. Simon geeft
het belang van het fonds weer. Zo geeft hij de jeugdverenigingen de tip om
aan te tonen wat ze met eerdere subsidies van het fonds hebben gedaan. Op
die manier weet de jury dat ze effectief het gekregen bedrag voor het
gevraagde doel hebben gebruikt. Verder mogen de verenigingen ook de
volledige kostprijs van het project vermelden in hun aanvraag.
Ook bevraagt hij de verenigingen of ze al concrete plannen hebben. De
meeste jeugdverenigingen zijn het project dat ze willen indienen nog aan het
afwerken.
Hieronder de nodige info:
Jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdwerking kunnen tot uiterlijk
01 maart 2018 een subsidieaanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Elk ingediend project dient zich specifiek te richten op de jeugd, meer
concreet gaat het om investeringen aan gebouwen of omgeving, sociaal –
culturele initiatieven, initiatieven voor het bevorderen van sociale cohesie,
gezamenlijke investeringen van minimum 2 verenigingen,…
De aanvraag omvat een dossier met : toelichting project, begroting, wijze van
financiering, eventuele andere subsidies, timing.
Het volledige subsidiereglement is terug te vinden op de jeugdwebsite.
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WEGJE GROENE LONG
Tijdens de vorige JAL gaven de chiromeisjes van Londerzeel en de Scouts aan
dat ze bedenkingen hebben bij de plaatsing van een wandelwegje achter de
Burcht (verbinding tussen Kattestraat en Groen long). Men wil schepen
Verhulst naar de stand van zaken bevragen. Schepen Gerda Verhulst geeft
aan dat het project ‘on hold’ is gezet. Op dit moment verloopt de uitwerking
moeizaam waarop het bestuur heeft beslist om het project even te pauzeren.
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OPROEP NIEUW BESTUUR EN TAPPERS VAN JEUGDHUIS ONDER DE
TOREN
Eind 2017 lanceerde jeugdhuis Onder de Toren een ludiek promofilmpje
waarmee ze een oproep doen voor nieuwe bestuursleden en tappers. Dit
filmpje werd op sociale media vaak gedeeld en de oproep verscheen in de GIL
van januari-februari.
Voorzitter Koen Zwetsloot informeert bij de bestuursleden van jeugdhuis
Onder de Toren of zij veel reactie kregen op hun oproep. Bram Van Aken
geeft aan dat zij 5 nieuwe bestuursleden konden verwelkomen en nu hopen
op extra tappers. JH ODT heeft namelijk een nieuw tapreglement in het leven
geroepen waarbij je als tapper punten kan verdienen. Met deze punten kan je
achteraf zelf of met je verenigingen een prijs winnen.
Meer info via de facebookpagina van JH ODT:
https://www.facebook.com/groups/36351674405/
Jeugdhuis Onder de Toren kan nog steeds extra vrijwilligers en tappers
gebruiken. De jeugdverenigingen mogen dan ook zeker de oproep doorgeven
aan hun oudere leden en leidingsploeg.
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POPPUNT LOKALE HELDEN 2018
Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat de jeugd- en cultuurdienst in
2018 opnieuw ‘Lokale Helden’ zal organiseren in de Week van de
amateurkunsten. Dit evenement zal doorgaan op vrijdag 27 april 2018.
De optredens van lokaal talent zullen doorgaan in feestzaal ’t Centrum vanaf
19 uur.
Verder kunnen Londerzeelse muzikanten of bands zich al inschrijven om op te
treden op deze podiumavond. Voorwaarde voor deelname is een link tussen
de muzikant(en) en Londerzeel. Rock, pop of dance, klassieke muziek, solo of
in groep, alle genres, vormen en gewichten zijn welkom! Alle muzikant(en)
die interesse hebben om op te treden moeten voor 19 februari hun biografie
en contactgegevens mailen naar jeugd@londerzeel.be.
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INFOSESSIE KOOKOUDERS ‘BRANDVEILIGHEID OP KAMP’
Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat de jeugddienst graag opnieuw
i.s.m. de JAL een infomoment rond ‘brandveilig op kamp’ wil organiseren.
Vorig jaar ging dergelijk infomoment door in jeugdhuis Onder de Toren. Het
infomoment bleek nuttig te zijn voor de leiding van verschillende
jeugdverenigingen om te leren wat ze in noodsituaties kunnen doen én hoe ze
dergelijke situaties kunnen voorkomen.
Dit jaar willen we dit zelfde infomoment opnieuw aanbieden én uitbreiden.
De doelgroep voor deze infosessie is namelijk niet alleen de leidingploeg maar
ook de kookouders. Kapitein Jeroen Eeckelaers zal de nodige info omtrent
brandveiligheid verschaffen op donderdagavond 17 mei 2018 in de
polyvalente zaal ven het gemeenschapscentrum Gerard Walschap.
Jeugdconsulente Margo Willems zal alle jeugdverenigingen en kookouders
tijdig uitnodigen.
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VERBOUWINGSWERKEN SPORTOASE
Enkele leden van de JAL vragen zich af wanneer het verbouwde zwembad
opnieuw zijn deuren zal openen. Schepen Verhulst geeft aan dat momenteel
de timing februari 2019 ingecalculeerd wordt als openingsmoment. Deze
timing hangt samen met een “normale/vlotte” vooruitgang van de werf.
Zolang het nieuwe/gerenoveerde sportcomplex gesloten is, wijken
sportverenigingen uit naar de bestaande infrastructuur binnen de gemeente
waardoor Verma en turnzalen in scholen druk worden bezet.
De zwemclub wijkt uit naar Boom en daar zit een stevig kostenplaatje aan
vast voor de club. Zwemwater is bijzonder schaars is in Vlaanderen en als
je als Londerzeelse vereniging moet uitwijken betaal je daar een hoge prijs
voor.
Op de opmerking dat de prijzen bij Sportoase duurder zullen liggen, reageert
de schepen dat er momenteel in Londerzeel aan zeer lage tarieven wordt
gesport wat niet haalbaar blijft.
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VARIA
o

Kalender
17
17
11
24

februari
februari
maart
mei

DJ contest in carnavalsfeer bij JH ODT
Balleskesfestijn bij de Scouts
Pannenkoekenbak in de lokalen van Malegijs
‘Drank voor klank’ in JH ODT (chirojongens
Londerzeel)

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 23 FEBRUARI OM 20.00 UUR IN
JEUGDHUIS ONDER DE TOREN
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