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VERWELKOMING & VOORSTELLING NIEUWE LEDEN + BETEKENIS JAL
Voorzitter Koen Zwetsloot verwelkomt iedereen op de JAL. Alle JAL leden stellen zichzelf
even voor en nieuwe contactgegevens worden uitgewisseld.
Vervolgens kaart Koen Zwetsloot aan dat de jeugdraad een adviesraad is waarbij de jeugd
zélf suggesties of adviezen mag geven. Het is namelijk zo dat er het voorbije jaar weinig
input van de jeugd zelf kwam. Koen geeft aan dat de leden van de jeugdraad altijd hun
bevindingen of eventuele suggesties mogen delen. Op die manier kan deze input
doorgegeven worden aan het gemeentebestuur.
Verder geeft jeugdconsulente Margo Willems aan dat jeugdverenigingen en/of leden van
de jeugdraad altijd terecht kunnen met eventuele problemen op de jeugddienst, bij de
voorzitter en ondervoorzitter van de JAL, de schepen van jeugd en/of op de jeugdraad
zelf.
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BRANDCONTROLE 28 OKTOBER
Margo Willems geeft aan dat de brandweer op zaterdag 28 oktober 2017 alle jeugdlokalen
van de Londerzeelse jeugdverenigingen zal controleren op brandveiligheid aan de hand
van een checklist.
Deze controle zal uitgevoerd worden door Jeroen Eeckelaers.
Margo zal de checklist en de uurregeling waarop de brandweer langskomt, tijdig
doorgeven aan de jeugdverenigingen.
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WERKINGSSUBSIDIES
Via het subsidiereglement ontvangen de jeugdwerkinitiatieven subsidies op basis van een
puntensysteem. Men ontvangt o.a. punten voor het aantal leden, aantal gebrevetteerde
leiders/leidsters, organisatie van optredens/fuiven, inzet vrijwilligers voor het goede
doel,...
Een volledig overzicht van de puntenverdeling is terug te vinden in het subsidiereglement
via http://jeugd.londerzeel.be.
Aanvragen moesten bij de jeugddienst ingediend worden tegen uiterlijk 01 oktober.
Volgende jeugdraad zullen de punten van de ingediende aanvragers meegedeeld worden.
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11.11.11-ACTIE
Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat jeugdverenigingen nog steeds vrijwilligers
voor een goed doel nl. de 11.11.11-actie kunnen inzetten. Het inzetten van maximum 10
vrijwilligers aan een goed doel, telt mee voor de werkingssubsidies. Margo Willems geeft de
info betreffende de 11.11.11-actie mee:
Ook dit jaar gaat de 11.11.11-actie door en kan je als jeugdvereniging maximum 10
vrijwilligers inzetten (telt net zoals plantjesverkoop KOTK mee als goed doel voor de
werkingssubsidies).
Het weekend van 11 en 12 november zal de huis- aan- huis actie plaatsvinden. Jullie
kunnen ofwel contact opnemen met Liselotte Vandoorne
(liselotte.vandoorne@londerzeel.be) ofwel met de verantwoordelijke per deelgemeente:

Contactpersoon
De Donder Ria
Hofmans Kamiel
Schelkens Petra
Lotte Vandoorne

Deelgem.
1840
1840
1840
1840

Londerzeel
Londerzeel
Londerzeel
Londerzeel

Tel.
0473/48 26 13
052 30 95 05
0473/68 48 71
0479 30 50 81
052 39 92 67

Comité
Centrum
Malderen
Sint-Jozef
Steenhuffel

De opzet blijft hetzelfde als vorig jaar:
 Verkoop van wenskaarten
 Verkoop van fluostiften
 Verkoop van chocolade
Wisselgeld kan voor gezorgd worden op aanvraag.

E-mail
m.debont@telenet.be
kamiel.hofmans@gmail.com
petraschelkens@gmail.com
noordzuid@londerzeel.be
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DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Koen Zwetsloot licht het programma van de ‘dag en nacht van de jeugdbeweging’ 2017
toe en stelt de vraag welke vrijwilligers nog ’s ochtends willen meehelpen met het ontbijt?
Vrijwilligers kunnen iets laten weten aan Margo of Koen of kunnen gewoon aanwezig zijn
om 7 uur aan het station in Londerzeel of Malderen.
Op vrijdag 20 oktober organiseren de jeugdraad en jeugddienst allerlei activiteiten naar
aanleiding van de Dag en nacht van de jeugdbeweging:
- Van 7u tot 9u ontbijt aan station Londerzeel en Malderen
- Vanaf 19u : kinderfuif @ cafetaria Blauvenne
- Vanaf 22 uur optreden + fuif @ cafetaria Blauvenne
Voor het ontbijt wordt de medewerking van de jeugdverenigingen gevraagd.
De jeugdverenigingen hebben zondag 8 oktober flyers/affiches ontvangen om mee reclame
te maken. Verder hebben zij ook bandjes meegekregen om voor te verkopen. Een bandje
kost € 3 en bevat een gratis drankbonnetje.
Wie die avond in jeugdbewegingsuniform komt, krijgt 1 gratis drankbonnetje.
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SLUITINGSUUR FUIVEN
Jeugdconsulente Margo Willems kaart aan dat burgemeester, milieudienst en politiezone
KLM zich over nieuwe afspraken betreffende het einduur van fuiven hebben gebogen.
Margo benadrukt dat bestaande initiatieven (optredens en fuiven die vorig jaar al
doorgingen) hetzelfde einduur als voordien krijgen. Dit omdat de jeugdverenigingen
steeds hun best hebben gedaan om bestaande initiatieven tot een goed eind te brengen
en omdat de buurtbewoners gewend zijn aan deze initiatieven. Enkel voor het aanvragen
van totaal nieuwe initiatieven, is er een wijziging in de afspraken. Margo geeft hieronder
de info nog eens mee:
Bestaande fuiven:


Fuiven / optredens in zaal blijft het maximale einduur van 04.00 uur behouden, met
afbouw vanaf 03.00 uur.



Fuiven / optredens in open lucht en/of een tent is het maximale einduur 04.00 uur,
met afbouw vanaf 03.00 uur indien deze niet in het dorpscentrum doorgaan.



Fuiven / optredens in open lucht en/of een tent is het maximale einduur 03.00 uur,
met afbouw vanaf 02.00 uur indien deze wel in het dorpscentrum doorgaan (bv. 5 jaar
concept, slinkse sinkse).

Indien men een 2e opeenvolgende dag iets wil organiseren met muziek en/of optredens :


In zaal blijft het maximale einduur behouden op 04.00 uur, met afbouw vanaf 03.00
uur.



In tent en/of open lucht wordt het maximale einduur 03.00 uur met afbouw vanaf
02.00 uur (bv DEF).

Nieuwe fuiven/initiatieven (nieuwe aanvraag):


Fuiven / optredens in zaal blijft het maximale einduur van 04.00 uur behouden, met
afbouw vanaf 03.00 uur.



Fuiven / optredens in open lucht en/of een tent is het maximale einduur 04.00 uur,
met afbouw vanaf 03.00 uur indien deze niet in het dorpscentrum doorgaan.



Fuiven / optredens in open lucht en/of een tent is het maximale einduur 03.00 uur,
met afbouw vanaf 02.00 uur indien deze wel in het dorpscentrum doorgaan.

Indien men een 2e opeenvolgende dag iets wil organiseren met muziek en/of optredens :


In zaal blijft het maximale einduur behouden op 04.00 uur, met afbouw vanaf 03.00
uur.



In tent en/of open lucht wordt het maximale einduur 01.00 uur met afbouw vanaf
24.00 uur
De leden van de jeugdraad vinden het fijn dat bestaande initiatieven dezelfde afspraken
qua einduur krijgen maar ze stellen zich bij andere organisatoren vragen. Zo geven
enkele leden aan dat ze opmerken dat fuifzaal ’t Centrum wel na 04.00 uur nog muziek
speelt én dat er niet gewerkt wordt met hekken voor de inkomdeur (binnen=binnen
systeem). Normaal gezien dienen de jeugdverenigingen met deze hekken te werken
waardoor nachtlawaai op straat vermeden wordt. Jeugdconsulente Margo Willems gaat na
in hoeverre andere fuifzalen verplicht zijn deze regelgeving op te volgen.
Verder vragen de leden van de JAL of het mogelijk is dat het gemeentebestuur eventuele
klachten (geluid en overlast) van de buurt tijdig door speelt naar de verenigingen. Nu
wordt blijkbaar niet altijd gecommuniceerd over dergelijke klachten waardoor de
jeugdverenigingen hier niet kunnen op inspelen.
Margo Willems wil verder nog benadrukken dat de jeugdverenigingen
3 maand op voorhand de aanvraag voor hun initiatief moeten indienen via het
evenementenloket. Ook wordt élke aanvraag afzonderlijk bekeken waardoor er altijd
mogelijkheid tot dialoog is i.v.m. het einduur.
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ACHOHOLGEBRUIK OP FUIVEN
Margo Willems haalt aan dat er geen sterke dranken toegelaten zijn op jeugdfuiven, zoals
de jeugdverenigingen wel weten. Het is wel zo dat sommige evenementen jongeren niet
als doelpubliek hebben (bv. Afterwork tijdens feestweekend van chirojongens).
Margo legt uit dat de politie eerder negatief zal adviseren over sterke drank als de
organisator een jeugdvereniging is. Daarom zal Margo binnenkort -naast de politie- ook
advies geven over de eventuele toelating van sterke drank op fuiven. Op die manier kan
zij aangeven wanneer het doelpubliek van een evenement/fuif geen jongeren zijn. Het
gemeentebestuur bepaalt zelf of ze rekening zal houden met de adviezen en heeft de
eindbeslissing.
Wel is het zo dat de jeugdraad geen voorstander is van sterke drank op jeugdfuiven.
Hieronder geeft Margo mee welke dranken wél toegestaan zijn op jeugdfuiven.

LIJST VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN
+ 16

+ 18

(= dranken die mogen geschonken
worden aan personen vanaf 16 jaar)

(= sterke dranken. Het is verboden
deze te schenken tijdens de
jaarmarktdag)

Gegiste dranken

Gedistilleerde dranken

cider

Absint

Bieren

Advocaat

Canarische wijn

Alle dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten (= mengelingen)

Cherry

Bitters

Cyprische wijn

Breezer

Gemberbier

Eristoff

Lagrima Cristi

Flugel

Madeira

Honingdrank + 22% alc. Vol.

Malaga

Gedistilleerde drank uit
Rijst/Palmwijn

Malvezij

Ratafia kersen / zwarte bessen /
frambozen / abrikozen…

Marsala

Saké

Martini

Smirnoff

Mousserende wijn

Kirsh

Palmwijn

Pisang

Perenwijn

Grappa

Port

Quetsch

Samos

Whisky

Vermout

Kummel

Vruchtenwijn

Wodka

Wijn (rood/wit/rosé)

Rum

Wijn van rozijnen

Tafia

Cava

Calvados

Sangria (indien niet aangelengd met sterke Jenever
drank)
Sherry

Armagnac

Porto

Arak

Glühwein

Gin
Mirabelle
Crème de cacao / vanille / banaan/
café/cassis
Curaçao
Cognac
Anisette
Bacardi
Campari
Passoa
Tequila
Safari
Malibu
Ricard
Baileys
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FUIFDOSSIER POLITIEZONE KLM
Jeugdconsulente Margo geeft aan dat de jeugddienst van Meise een
fuifhandleiding heeft opgesteld met politiezone KLM. Meise stelt voor aan de
jeugddienst van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos om dezelfde
fuifhandleiding te gebruiken. Zodoende zou de hele KLM zone rond dezelfde
richtlijnen werken en dit zou meer duidelijkheid scheppen. De leden van de
JAL geven aan dat ze het voorstel van Meise willen bekijken.
Voorzitter Koen Zwetsloot stelt voor om een werkgroep samen te stellen om
zo de handleiding door te nemen en te bekijken of deze interessant is voor
Londerzeel. Volgende leden van de JAL willen mee zitten in deze werkgroep:
- Koen Zwetsloot
- Simon Tassignon
- Margo Willems
- Laura Lami
- Kaat Segers
- Ilias Moussaid
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TOEKOMST VAN JEUGDHUIS ONDER DEN TOREN
Gezien de verhoging van de huurprijs, had jeugdhuis Onder den Toren in de
zomervakantie aangegeven dat er onduidelijkheid was over de toekomst van
ODT. Er waren namelijk onvoldoende vrijwilligers waardoor het jeugdhuis niet
altijd open kon gaan. Maar het jeugdhuis enkele dagen sluiten was geen optie
gezien zij dan de hoge huurprijs niet kunnen betalen. Dit zorgde voor heel
wat druk op de schouders van het huidig bestuur.
Ondervoorzitter Simon Tassignon vraagt na hoe het bestuur van ODT de
toekomst nu ziet. Bestuurslid Lode Maes geeft aan dat er enkele nieuwe
bestuursleden zijn gestart. Verder heeft ODT als doel om extra jongeren aan
te trekken. De gemiddelde bezoeker van het jeugdhuis is al iets ouder
waardoor zij zich willen focussen op de schoolgaande jeugd (middelbaar).
Verder vinden ze het jammer dat vele jeugdhuizen een gratis gebouw van
hun gemeentebestuur krijgen (of symbolische huur van € 1/maand
betalen)en zij € 1000/maand huur dienen te betalen aan Diepensteyn.
Jeugdconsulente Margo Willems besluit om bij Formaat eens te informeren
hoe dergelijke huurovereenkomsten van jeugdhuizen opgemaakt zijn en of er
mogelijkheden binnen het gemeentebestuur zijn om ODT te helpen.
Ook geeft voorzitter Koen Zwetsloot ook aan dat er verschillende klachten
waren i.v.m. het terras van het jeugdhuis. Blijkbaar zou het terras er na
evenementen vuil bij liggen en veel geluidsoverlast van hangjongeren
veroorzaken.
Schepen Verhulst geeft ook aan dat het terras nodige parkeerplaatsen
inneemt en dat het terras zelf eigenlijk weinig gebruikt wordt.
Bestuurslid Bram Van Aken vraagt om dergelijke communicatie over overlast
tijdig door te geven aan het jeugdhuis zelf zodat zij sneller actie kunnen
ondernemen. Verder stelt hij voor om het terras van oktober tot april te
sluiten zodat er meer parkeerplaatsen zijn. Tijdens deze periode vragen zij
wel of het gemeentebestuur de afschutting van het terras willen stockeren én
dat er eventueel plaats vrijkomt voor een fietsenparking gezien er in
Londerzeel centrum weinig plaats is voor fietsen veilig weg te zetten.
Jeugdconsulente Margo Willems en schepen Gerda Verhulst vragen na of dit
voorstel mogelijk is.

Verslag JAL

6 oktober 2017

-7-

10

UITLEENDIENST GEMEENTE
Jeugdconsulente Margo wil nog een paar richtlijnen aan de jeugdverenigingen
meegeven voor het uitlenen van materiaal bij de gemeentelijke uitleendienst.
1. De jeugdverenigingen dienen hun aanvraag volledig in te dienen. Vaak
wordt vergeten om ook zaken zoals elektriciteit en tenten aan te vragen.
Maar het is heel belangrijk om deze meteen aan te vragen gezien
dergelijke materialen niet altijd voorradig zijn.
2. De gemeente spreekt een moment af om het materiaal te brengen en
nadien op te halen. Best duiden de jeugdverenigingen een
verantwoordelijke aan die op het afgesproken uur aanwezig is.
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EVALUATIE KAMPEN ZOMER 2017 – WATERVERVUILING
Tijdens de zomerkampen in 2017 hebben enkele Londerzeelse
jeugdverenigingen hun kamp vroegtijdig moeten afbreken doordat er
meerdere kinderen ziek werden. De volksgezondheid heeft na inspectie
besloten dat de ziekte niet kwam door voedselvergiftiging. Volgens hen was
er met het voedsel niets aan de hand en was ons kamp zelfs een van de
betere op dat vlak. Maar nabij de kampen lag er een beek met stilstaand
water.
Leden van chiro Steenhuffel geven aan dat er zelfs dode dieren in het water
lagen. Doordat de chiro grondwater gebruikte in spelletjes en om hun handen
te wassen, zijn hoogstwaarschijnlijk kinderen besmet. Schepen Gerda
Verhulst informeert of de jeugdverenigingen voldoende hulp ter plaatse
hebben gekregen. Leden van chiro Steenhuffel geven aan dat dit het geval
was. Zij vertellen dat de burgemeester van het betreffende dorp meteen ter
plaatse was. Verder hebben zij voor alle zekerheid een ambulance gebeld.
Deze ambulanciers hebben een stappenplan opgesteld hoe ze symptomen
konden herkennen en wat ze moesten doen. Ook Chiro Nationaal heeft hulp
geboden hoe zij met deze situatie moesten omgaan.
Schepen Verhulst vraagt of dergelijk voorval had kunnen vermeden worden?
Chiro Steenhuffel geeft aan dat ze in het vervolg op voorhand de kampplaats
kunnen bezoeken en eventueel waterstalen van nabijgelegen beken kunnen
aanvragen. Toch is het altijd afwachten want bij hevige regenval is er geen
probleem. Enkel tijdens droogte, wanneer het water laag staat, kan er
‘blauwalg’ ontstaan. Deze alg kan ziekte veroorzaken.
Wel wilt de chiro verduidelijken dat de media het voorval heeft opgeblazen.
De kinderen waren na enkele dagen al beter en eigenlijk vinden zij dat de
hele heisa in de media onnodig was.
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VARIA
DOPEN BIJ JEUGDVERENIGINGEN
Voorzitter Koen Zwetsloot vraagt na bij de verenigingen of er veel gedoopt
wordt bij de start van een nieuw werkjaar. Leden van de JAL geven aan dat er
wel dopen doorgaan maar dat deze vrij onschuldig zijn. Kapitein Jeroen
Eeckelaers wil de verenigingen waarschuwen voor dopen gezien er elk jaar
ongevallen gebeuren doordat jongeren verplicht worden om veel alcohol te
drinken. De JAL geeft aan dat dergelijke praktijken op dit moment niet aan de
orde zijn en dat zij naar de toekomst toe dit verder gaan nakijken.
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ETENTJE JEUGDRAAD
Voorzitter Koen Zwetsloot stelt voor om tijdens een komende JAL eens een
uurtje vroeger samen te komen zodat er samen kan gegeten worden.
Eventueel kan er pizza besteld worden zodat de JAL nadien kan doorgaan in
het zaaltje boven jeugdhuis Onder den Toren. Koen besluit om tijdig te laten
weten bij welke JAL er vooraf kan gegeten worden. De leden die hier dan
graag willen aan deelnemen, mogen op voorhand een seintje geven zodat er
voldoende plaats voorzien wordt.
AFNAME DRANKEN PALM
Jeugdconsulente Margo Willems vraagt of het mogelijk is om de drankafname
voor een evenement bij brouwerij PALM te doen. Dit omdat PALM Breweries
jaarlijks € 25.000 vrijmaakt via het fonds Alfred Van Roy om de
jeugdverenigingen te ondersteunen. De jeugdverenigingen zullen hier mee
rekening houden.
KERSTMARKT
Voorzitter Koen Zwetsloot vermeldt dat de jaarlijkse kerstmarkt doorgaat op
15 december 2017. Koen geeft aan dat het gemeentebestuur het niet eerlijk
vindt dat er normaal gezien slechts 1 vereniging alcohol mag schenken op de
kerstmarkt. Iedereen verdient namelijk een eerlijke kans waardoor alle
verenigingen die op kerstmarkt willen staan een aanvraag mogen indienen.
Wel moet er altijd vermeld worden dat jongeren onder -18 geen sterke drank
krijgen. Koen nodigt de verenigingen uit om een aanvraag in te dienen.

o

Kalender
21 oktober
4 november
11 november
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Stick it in Gildenhuis (chiromeisjes Steenhuffel)
Parochiezuip waarbij de 4 parochies worden
uitgenodigd (JH ODT)
Festum met kinderfuif, optredens en gewone fuif
(Chiro Malderen)
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