Verslag JAL
7 december 2018 – jeugdhuis Onder den Toren
Aanwezigen:
Chiro Malderen
Jeugdhuis Onder de Toren
Chiro Malegijs
KAJ D’Aa
Jeugdhuis Heidestip
Scouts Londerzeel
Chiromeisjes Londerzeel
Chirojongens Londerzeel
Chirojongens Steenhuffel
Chiromeisjes Steenhuffel
Geïnteresseerde: Ilias Moussaid
Voorzitter Laura Lami
Ondervoorzitter: Kaat Seghers
Schepen van jeugd: Gerda Verhulst
Verontschuldigd:
Jeugdconsulente: Margo Willems
01 GOEDKEURING VERSLAG
Voorzitter Laura Lami heet iedereen welkom en vraagt of iedereen het verslag van
vorige JAL gelezen en goedgekeurd heeft. Verslag is goedgekeurd.
02 WERKINGSSUBSIDIES 2018
Jeugdconsulente Margo zal de verschillende jeugdinitiatieven voor het einde van
het jaar via mail op de hoogte brengen hoeveel werkingssubsidies zij zullen
ontvangen. Margo zal de puntentelling erbij voegen zodanig de verenigingen
kunnen bekijken waar ze punten verliezen.
Voorzitter Laura roept de jeugdverenigingen op om volgend jaar vrijwilligers in te
zetten bij het woonzorgcentrum. Dit werd dit jaar maar door 4 verenigingen
gedaan waardoor enkel deze verenigingen beloond worden met bijhorende
subsidies. Het college van burgemeester en schepenen beslist dit jaar dan ook om
enkel diegene die vrijwilligers hebben ingezet, te belonen met het restbedrag van
de subsidiepot. Vorige jaren kregen ook de verenigingen die geen vrijwilligers
hebben ingezet een deel van het restbedrag. Op die manier werden ze beloond
voor zaken die ze eigenlijk niet volbrachten.
Jeugdhuis Onder de Toren geef aan dat ze moeite hebben om 10 vrijwilligers te
vinden voor de inzet voor ‘Kom op tegen kanker’ of ’11.11.11 – actie’. De
verenigingen hebben namelijk een grote leiding ploeg waardoor ze wel telkens het
maximum vrijwilligers kunnen inzetten. De jeugdraad vraagt zich af of dit wel
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eerlijk is naar het jeugdhuis toe. Het huidige subsidiereglement is vooral ten
voordele van de jeugdvereniging en niet van het jeugdhuis. Dit dient herbekeken
te worden met het nieuwe bestuur vanaf 2019.
03 STUDIEPLAATS PJV – DECEMBERBLOK
Ondervoorzitter Kaat Seghers kondigt aan dat Londerzeelse studenten vanaf
woensdag 26 december welkom zijn in jeugdhuis ’T gewelf bij de Pinksterjongeren
(Stationsstraat 21, 1840 Londerzeel) op volgende openingsuren:
Maandag tot woensdag : 8 uur – 20 uur
Donderdag tot vrijdag: 8 uur – 18.30 uur
Voorzitter Laura leest de afspraken i.v.m. het gebruik van de studieplaats nog
eens voor (te vinden in de bijlage).
04 FONDS VAN ROY
Ondervoorzitter Kaat geeft alvast de info mee over het Fonds Alfred Van Roy.
Via het Fonds schenkt Palm jaarlijks een subsidiebedrag van 25.000 euro aan de
Londerzeelse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven of verenigingen met een
jeugdwerking. Projecten zoals investeringen aan gebouwen of omgeving, sociaalculturele activiteiten,… komen in aanmerking.
Ondervoorzitter Kaat legt uit hoe je een aanvraag voor het fonds kan indienen:
De aanvragen moeten elk jaar tegen uiterlijk 1 maart ingediend worden bij het
College van burgemeester en schepenen.
De aanvraag moet het volgende bevatten:
toelichting van het project
begroting
wijze van financiering
eventuele andere subsidies
timing
Volgende jeugdinitiatieven geven aan zeker in 2019 een aanvraag in te dienen:
- Chiromeisjes Londerzeel
- Chiromeisjes Steenhuffel
- Jeugdhuis odt
- Chirojongens Londerzeel
05 AGENDA
15/12:
21/12:
22/12:
29/12:
01/01:

Pop up Jeugdhuis Heidestip in Blauvenne
Kerstmarkt in ODT
Kerstmarkt Steenhuffel
Bonten avond bij chirojongens Londerzeel
Vanaf 1u oudjaar in ODT

VOLGENDE JAL ZAL DOORGAAN OP 25 JANUARI 2019 BIJ JEUGDHUIS ODT
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