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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE JEUGDRAAD
Voorzitter Koen Zwetsloot verwelkomt iedereen op de JAL. Vervolgens wil
Koen een korte quiz starten om te testen in hoeverre de JAL leden het vorig
verslag gelezen hebben. De jeugdvereniging die na het horen van de vragen
het antwoord weet, mag zich zo snel mogelijk recht zetten. Er wordt telkens
een punt gegeven aan de vereniging die een juist antwoord weet. Op het
einde van het werkjaar (juni) krijgen de verenigingen/geïnteresseerden met
het meeste punten een ludieke prijs.
Volgende quizvragen werden gesteld:
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‘Wat komt er in de plaats van het terras van JH ODT tijdens de
wintermaanden?’
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Chiromeisjes Londerzeel wisten het juiste antwoord: een fietsenstalling
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‘Welke nieuwe naam had de JAL als voorkeur opgegeven voor het
vernieuwde sportcomplex?
Chiromeisjes Londerzeel gaven ook opnieuw een juist antwoord:
Sportoase De Lijster



‘Vanaf welke dag kunnen studenten studeren in de studieplaats?’
Ook nu waren chiromeisjes Londerzeel aan het woord met een juist
antwoord: dinsdag 26 december



‘Welke tip werd gegeven i.v.m. de lokalenmap inzake brandveiligheid?’
Chiro Malegijs gaf het correcte antwoord: de lokalenmap bij iemand
thuis of op de jeugddienst bewaren i.p.v. deze in de lokalen zelf te
bewaren.

WERKINGSSUBSIDIES
Voorzitter Koen Zwetsloot herinnert de jeugdraad eraan dat de verenigingen
begin oktober een aanvraag voor werkingssubsidies indienden bij de
jeugddienst. Na het berekenen van de subsidiepunten aan de hand van de
vooropgestelde checklist, heeft het college van burgemeester en schepenen
de subsidieverdeling goedgekeurd.
Koen besluit om de goedgekeurde subsidiebedragen mee te delen met de
jeugdraad:

Subsidie
puntensysteem

Subsidie
inzet
vrijwilligers
OCMW
Herfstv.

Subsidie inzet
vrijwilligers
goede doel

Totaal uit te
betalen
subsidie

Chiro Malegijs

€ 2.263,10

€ 700

€ 1.444,44

€ 4.407,54

KAJ D’Aa

€ 1.206,20

€0

€ 1.444,44

€ 2.650,64

€ 956,71

€0

€ 0,00

€ 956,71

Chiro Malderen

€ 5.516,32

€ 700

€ 1.444,44

€ 7.660,76

Chirojongens Klaas

€ 2.620,64

€0

€ 1.444,44

€ 4.065,08

Chiromeisjes Klaas

€ 2.879,96

€ 700

€ 1.444,44

€ 5.024,40

Scouts

€ 2.679,58

€0

€ 1.444,44

€ 4.124,02

Jeugdwerkinitiatief

KAJ meisjes Malderen
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Chiromeisjes
Londerzeel

€ 3.591,11

€ 350

€ 1.444,44

€ 5.385,55

Chirojongens
Londerzeel

€ 3.070,51

€0

€ 1.444,44

€ 4.514,95

PJV

€ 1.579,46

€0

€ 1.444,44

€ 3.023,90

€ 26.363,59

€ 2.450

€ 12.999,96

€ 41.813,55

€ 2.636,36

€0

€ 0,00

€ 2.636,36

€ 12.999,96

€ 44.449,91

TOTAAL verenigingen

TOTAAL Jeugdhuis
TOTAAL 11
jeugdinitiatieven

€ 28.999,95 € 2.450,00

De jeugdverenigingen kunnen een overzicht van hun behaalde punten
binnenkort verkrijgen via de jeugddienst. Op die manier kan bekeken worden
waar ze punten verloren hebben en kunnen ze dit vervolgens meenemen als
werkpunt naar volgend jaar.
Elk jaar kunnen jeugdverenigingen vrijwilligers inzetten voor goede doelen.
De meeste verenigingen zetten vrijwilligers in voor de plantjesverkoop van
‘Kom op Tegen Kanker’ en de 11.11.11-actie. Toch worden er nog steeds
weinig vrijwilligers ingezet voor het 2 e goede doel: een namiddag organiseren
bij de bewoners van woonzorgcentrum Herfstvreugde. Jeugdverenigingen
kunnen ook hier maximum 10 vrijwilligers (zowel leiding als aspiranten, ..)
inzetten om de bewoners een fijne namiddag te bezorgen. Dit kan een
kaartnamiddag, jukeboxnamiddag, pannenkoekenbak, vertelmoment, … zijn.
Jeugdverenigingen die hiervoor zich willen inzetten, kunnen voor 1 mei 2018
een seintje geven aan de jeugddienst.
Meer info via https://jeugd.londerzeel.be/werkingssubsidies-jeugdwerk .
Gezien slechts 4 jeugdinitiatieven in 2017 vrijwilligers hebben ingezet voor
een samenwerking/actie met het OCMW en/of Herfstvreugde, is er een
restbedrag van € 4.550,00 van deze subsidiepot.
De jeugddienst zal een deel van dit restbedrag investeren in iets waar alle
kinderen en jongeren in Londerzeel baat bij hebben:
Aankoop spelmateriaal voor speelpleinwerking bij MateriaalMagazijn:€ 2.000
Aankoop keukenmateriaal voor speelpleinwerking bij De Decker:
€ 200
Aankoop waterspelmateriaal voor speelpleinwerking bij Gamma:
€ 150
Materiaal schrijnwerker gemeente voor kapstokken speelplein:
€ 200
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STUDIEPLAATS
Vanaf dinsdag 26 december kunnen de Londerzeelse studenten opnieuw
terecht in de studieplaats in het jeugdhuis ’T gewelf’ van de PJV. Alle
studenten zijn welkom van 8.30 uur – 18 uur. Meer info via
https://www.facebook.com/events/704708529732780/ .
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Natuurlijk hebben de leden van de PJV enkele afspraken opgesteld waaraan de
studenten zich dienen te houden. Bij overtreding van deze afspraken wordt de
studieplaats stop gezet.
Voorzitter Koen geeft een overzicht van de afspraken:
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Studenten studeren in stilte en maken zelf afspraken rond ontspanning.



De studenten mogen gebruik maken van de ruimtes in ‘Onder ’t Gewelf’
en het grasveld. De schuren en bijgebouwen zijn verboden terrein.



De studenten dragen zorg voor het gebouw en haar ruimtes. Al het
gebruikte keukenmateriaal en servies dient dagelijks na gebruik te
worden af gewassen en teruggezet te worden. De gebruikte ruimtes
worden aan het eind van elke dag gestofzuigd.



Studenten kunnen gebruik maken van de volgende elektronische
toestellen: Koffiezet apparaat, microgolf, waterkoker en koelkast. Koffie
en andere voedingsmiddelen dienen zelf voorzien te worden. Drank en
voeding in de kasten zijn eigendom van de Christengemeente.



Al het materiaal blijft in ‘Onder ’t Gewelf’. Het meenemen van materiaal
buiten ‘Onder ’t Gewelf’ wordt beschouwd als diefstal.



Onder ‘t Gewelf is een drugvrije zone. Bezit, gebruik of handel van
alcohol en andere drugs op het terrein is verboden.



In Onder ‘t gewelf en op het terrein er rond is roken niet toegestaan. U
dient hiervoor naar de straatkant te gaan.



Er mogen geen auto’s geparkeerd worden op het terrein tenzij tijdelijk
voor het lossen en laden. Fietsen plaats je in het fietsenrek.



Bij het verlaten van het gebouw zijn verlichting en elektrische toestellen
uitgeschakeld. Voor alle schade kan een vergoeding geëist worden en is
de vervangwaarde de richtwaarde. Aan het eind van elke dag plaatst de
laatste student de sleutel in de brievenbus van PJV.

FONDS ALFRED VAN ROY
Voorzitter Koen Zwetsloot herinnert de JAL dat jeugdverenigingen in 2018
opnieuw de subsidie aanvraag voor het fonds Alfred Van Roy kunnen indienen.
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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VARIA
FIETSENSTALLING CHIROJONGENS LONDERZEEL
Vorige jeugdraad gaven de Chirojongens Londerzeel aan dat zij op dit
moment achter hun ‘koerke’ de fietsen van de leden plaatsen. Op die manier
plaatsen zij de fietsen eigenlijk op het uiteinde van het pad van de Groene
Long. Zij stelden de vraag of zij ook een fietspoortje/stalling mogen plaatsen
op het uiteinde van het pad van de groene long.
Schepen Verhulst heeft deze vraag voorgesteld aan het college van
burgemeester en schepenen maar deze vraag werd negatief beantwoord. De
chirojongens mogen wél nog steeds gebruik maken van het pad voor hun
fietsenstalling maar dan zonder plaatsing van een constructie.
VERBINDINGSPAD TUSSEN GROENE LONG EN KATTESTRAAT
Verder hebben de leden van de scouts en meisjeschiro Londerzeel ook
aangekaart dat zij geen voorstander zijn van het plaatsen van een wandelpad
tussen de groene long en de Kattestraat. Ze vrezen namelijk voor de
terugkeer van hangjongeren en vandalisme.
Schepen Verhulst ging ook hiervoor ten rade bij de bevoegde schepen Tom
Troch maar hij gaf aan dat, volgens hem, de betreffende jeugdverenigingen
geen probleem hebben met de plaatsing van het pad. Als oplossing stelde hij
voor via de gemeente gordijnen aan te schaffen zodat de wandelaars van het
pad geen inkijk hebben in hun lokalen.
Scouts en chiromeisjes Londerzeel geven aan dat dit voorstel niet het hele
probleem oplost gezien er ook de vrees is voor hangjongeren en vandalisme.
De scouts stelt voor om aan de groene long en Kattestraat een poort met een
tijdslot te plaatsen waardoor de poortjes automatisch vanaf 22 uur afgesloten
worden. Ook vragen zij om de poortjes hoog genoeg te maken zodat
hangjongeren hier niet zomaar kunnen over klimmen. Zij hebben dit idee al
voorgesteld aan ‘De Bucht’ maar zij waren geen voorstander gezien zij vrezen
dat zo wandelaars van binnen uit opgesloten raken. De scouts weerlegt dit
argument door voor te stellen dat het tijdslot van binnen naar buiten wél
open blijft.
De Burcht wou de huidige ‘conciërge’ aanduiden om de poortjes aan de
Groene Long en Kattestraat ’s avonds altijd te sluiten. De scouts vrezen dat
dit niet consequent genoeg zal opgevolgd worden waardoor het wandelpad na
22 uur nog altijd zal bereikbaar blijven.
Schepen Verhulst besluit het voorstel van de Scouts mee te nemen en te
bekijken wat er mogelijk is. Het aanschaffen van gordijnen kan eventueel via
een subsidieaanvraag Fonds Van Roy gebeuren.
JEUGDHUIS ONDER DE TOREN PLAATST OPROEP VOOR NIEUWE
BESTUURSLEDEN
Jeugdhuis Onder de Toren wil jongeren oproepen om deel uit te maken van
hun bestuur. De huidige leden zijn druk in de weer om een promovideo te
maken en dit te delen via sociale mediakanalen. Verder hebben zij een nieuw
tapsysteem uitgewerkt waarbij tappers telkens punten kunnen verdienen en
zo uiteindelijk een prijs kunnen winnen.
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Jeugdconsulente Margo Willems besluit de wervingsactie van jeugdhuis Onder
de Toren binnenkort ook veelvuldig te delen met de hoofdverantwoordelijken
van de jeugdverenigingen, de facebookpagina van de jeugddienst en het
gemeentelijke infoblad. Daarom wordt aan de leden van de JAL gevraagd om
deze oproep binnenkort voldoende te delen.
Indien je zelf zin hebt om het jeugdhuis mee te ondersteunen, kan je voor
verdere info terecht via bestuur@jhodt.be .
Verder zullen er ook digitale lidkaarten van jeugdhuis Onder de Toren
beschikbaar zijn via hun facebookpagina: https://www.facebook.com/jhodt/ .
POLITIETOEZICHT BIJ FUIVEN
Chiro Malderen geeft aan dat ze graag meer politietoezicht bij hun fuiven
willen. Ze hebben dit al eerder aangegeven aan de politie maar weinig reactie
hierover ontvangen.
Zeker voor hun ‘Aspifest’ op 3 februari hoopt de chiro meer toezicht te krijgen
om zo eventuele vechtpartijen te vermijden. Jeugdconsulente Margo zal dit
verder opvolgen.

o

Kalender
15 december
15 december
16 december
29 december
31 december
27/28 januari
17 februari
3 februari
2 maart
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Kerstmarkt met standje van jeugdhuis Onder de Toren
Kerstmarkt chiromeisjes Londerzeel met
chocolademelk en poffertjes
Kerstmarkt van chiro Steenhuffel op kleuterschool De
Huffeltjes
Bonten avond van chirojongens Londerzeel
Nieuwjaar vanaf 01.00 uur in jeugdhuis Onder de
Toren
Italiaanse kermis van KAJ D’Aa in Parochiaal Centrum
Ballekesfestijn van Scouts Londerzeel
Aspifest van chiro Malderen in Gildenhuis
Ice Ice Baby van chiromeisjes Londerzeel
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