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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
VOORSTELLING SPEL Z(A)OT OP KAMP VAD
VAD wou naar aanleiding van de naderende kampen, de jeugdverenigingen
informeren hoe ze kunnen omgaan met conflicten, ongevallen of andere
situaties veroorzaakt door/met alcohol of drugs.
De bedoeling was om een frisbee spel te spelen en zo op spelenderwijs meer
informatie te verschaffen maar het weer liet dit niet toe.
Eline van VAD heeft in plaats hiervan een korte toelichting gegeven over de
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organisatie en hoe deze de jeugdverenigingen kan ondersteunen. Verder heeft
ze het frisbee spel uitgelegd zodat de jeugdverenigingen dit eventueel zelf
kunnen spelen met hun leden of ploeg.
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VOORSTELLING NIEUWE JEUGDCONSULENTE
Iedereen heeft zich even voorgesteld zodat iedereen elkaar kent en weet van
welke jeugdvereniging zij afkomstig zijn.
De nieuwe jeugdconsulent Margo Willems heeft zich ook voorgesteld.
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VERKIEZING VOORZITTER/ONDERVOORZITTER
1 duo stelde zich kandidaat om vanaf september 2015 de taak van voorzitter
en ondervoorzitter over te nemen. Koen Zwetsloot van Chirojongens
Londerzeel en Simon Tassignon van chirojongens Steenhuffel stelden zichzelf
voor met een zelfgemaakt filmpje waarin ze uitleggen waarom zij zich
kandidaat stellen en hun motivatie hiervoor weergeven.
Omdat er slechts 1 duo is, moet er niet gekozen worden maar moet er
gestemd worden om te zien of de JAL deze kandidatuur aanvaard.
 Volmondig JA gestemd
Vanaf september 2015 wordt Koen Zwetsloot voorzitter en Simon Tassignon
ondervoorzitter van de JAL.
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SUBSIDIEREGLEMENT WERKINGSSUBSIDIES JEUGD
Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 26 mei werd het gewijzigde reglement
werkingssubsidies jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd.
Het verschil tussen het oude en het nieuwe reglement:
Oude 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
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mei.
Afspraken omtrent de inhoud en planning
van de activiteit dienen te gebeuren in
onderling overleg met het OCMW of
woonzorgcentrum.
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
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INZET VRIJWILLIGERS IN HET OCMW/WOONZORGCENTRUM
HERSTVREUGDE
Zoals in het nieuwe reglement besproken, moeten de jeugdverenigingen laten
weten of ze vrijwilligers gaan inzetten. De jeugdverenigingen moeten tegen 1
oktober 2015 hun vrijwilligers ingezet hebben.
Verenigingen die al bevestigen dat ze vrijwilligers gaan inzetten:
-
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Chiromeisjes Steenhuffel
Chirojongens Londerzeel
Chiromeisjes Londerzeel

VARIA
-

Dag en nacht van de jeugdbeweging: vrijdag 23 oktober
Er gaan zowel overdag als ’s avonds activiteiten doorgaan dus aan de
jeugdverenigingen werd gevraagd om dan zelf geen activiteiten of
weekends te plannen.
Chiro Malderen gaat vanwege hun ‘doopweekend’ misschien niet aanwezig
kunnen zijn op dag en nacht van de jeugdbeweging.

o

Kalender
26 juni
26 juni

Fin D’examen, Jeugdhuis Onder den Toren
Aspi Terras, Chiro Steenhuffel

28/29/30 augustus Feestweekend (Comedynight, optredens, BBQ,…)
Chiro Londerzeel

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP 4 SEPTEMBER OM 20.00
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