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Scouts Londerzeel
01

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

02

BRANDCONTROLE JEUGDLOKALEN
Schepen van jeugd, Gerda Verhulst heeft de vraag om de brandcontrole in de
jeugdlokalen kosteloos te laten verlopen, voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen. Dit had het gehoopte resultaat gezien de
brandcontrole in de jeugdlokalen uiteindelijk toch kosteloos kan verlopen.
Verder werd vermeld dat er tijdens deze brandcontrole een checklist wordt
overlopen. Aan de hand van de punten van deze checklist, worden verdere
subsidies verdeeld. Jeugdconsulente, Margo zal deze checklist via mail
bezorgen aan de verenigingen.
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03

SUBSIDIES
Jeugdconsulente Margo overloopt de verenigingen die hun subsidieaanvraag
al hebben doorgegeven aan de jeugddienst:
Chiro jongens Londerzeel
-

Chiro Malderen

-

Chiro meisjes Steenhuffel

-

KAJ D’Aa

-

KAJ meisjes Malderen

-

PJV

-

Scouts Londerzeel

-

Chiro meisjes Londerzeel

-

Chiro jongens Steenhuffel

-

Jeugdhuis ODT

Er bleek ook wat onduidelijkheid te zijn betreffende de puntenregeling i.v.m.
de fuiven/optredens. Een vereniging kan 20 punten per fuif/optreden die
wordt georganiseerd verdienen. Maar een fuif/optreden betekent dat er
effectief muziekgroepen of dj’s optreden. Een ‘ontbijtactie’ geldt dus niet als
fuif/optreden.
04

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Het ontbijt van Dag van de Jeugdbeweging werd kort toegelicht. Op 23
oktober kunnen leiders en leden van jeugdverenigingen vanaf 7 uur terecht
aan het station van Londerzeel en Malderen om gratis een ontbijt te krijgen.
De verenigingen werden aangespoord om hun leden te motiveren om in
uniform naar het ontbijt te komen.
De vraag werd gesteld of Chiro Malderen genoeg vrijwilligers heeft om tijdens
het ontbijt van Dag van de Jeugdbeweging mee te helpen. Chiro Malderen
blijkt over ruim voldoende vrijwilligers te beschikken.
Verder werden nog flyers van deze activiteit uitgedeeld.

05

NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Voorzitter Koen stelt de vraag of er nog vrijwilligers zijn om affiches te gaan
ophangen in Londerzeel en diens deelgemeenten. Alle verenigingen kregen
toegangskaarten van Nacht van de Jeugdbeweging die ze kunnen verkopen
mee.

06

11.11.11 ACTIE
Jeugdconsulente Margo legt uit dat alle verenigingen die zich gaan inzetten
voor de 11.11.11 actie, de specifieke contactpersoon van elke deelgemeente
moeten aanspreken voor 14 november. Deze contactpersoon werd eerder via
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mail meegedeeld. Het thema van 11.11.11 is dit jaar: ‘Sociale bescherming
voor iedereen’.
07

BUSVERVOER SPORTIVAL
Voorzitter Koen vraagt of het busvervoer voor Sportival in orde was. De
verenigingen lieten weten dat de praktische regeling i.v.m. het busvervoer
vlot verliep. Verder lieten ze weten dat ze eventueel wat later zouden willen
blijven op Sportival om zo het einde van de optredens te kunnen zien.

08

KINDEREN BAAS
Het project Kinderen Baas werd toegelicht. Onder het thema ‘Kinderen Baas’,
je aangereikt door de Jeugd- en Cultuurdienst i.s.m. de Bibliotheek, het
OCMW en de Academie van Londerzeel organiseert de projectgroep ‘DE LOND’
tijdens de week van zaterdag 28 november 2015 tot en met
zondag 6 december 2015 een échte KINDEREN BAAS week.
Op zondag 6 december 2015 geven zij een spetterend slotfeest in en rond de
academie! In Londerzeel trakteren ze iedereen op een heus winterlandschap
boordevol winterattracties (schaatsbaan, skisimulator, springkastelen;;.)
Daarnaast organiseren ze een vertelhoek, een knutselhoek, een dramaklas,
een speelgoedstand en zoveel meer! Er is bovendien een slotshow met
optredens, een prijsuitreiking van een liedjeswedstrijd, een bezoekje van de
Sint en als apotheose een kinderfuif door Theater Boutique met Jits Van Belle
(gekend van Nieuw Texas)!
Alle verenigingen kregen een affiche mee om in de lokalen omhoog te hangen.
Verder werden alle verenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan dit
evenement.

09

VARIA
-

Wegwijzers naar de jeugdlokalen: De verenigingen hadden een idee
om de weg naar hun lokalen te verduidelijken. Ze vroegen zich af of er
wegwijzerbordjes kunnen geplaatst worden in Londerzeel, Steenhuffel en
Malderen om zo aan te duiden waar een jeugdvereniging zich bevind. De
vraag is nu of dit praktisch en financieel mogelijk is?

o

Kalender
17
31
25
14

oktober
oktober
oktober
november

Punkoptredens op Brainfest in Jeugdhuis ODT
Halloweenfuif in Jeugdhuis ODT
Mosselfeest van chiro Malderen
Chirofuif van chiro Malderen (1e fuif in het gildenhuis)

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP 4 DECEMBER OM 20.00 UUR IN DE
TENTOONSTELLINGRUIMTE VAN HET GERARD WALSCHAP
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