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Opmerking: Voorzitter Kim Falckenbach vindt het jammer dat er tijdens de vorige vergadering van
de JAL zo veel rumoer was tijdens de voorstelling van de projecten in het kader van het Fonds
ereburger Alfred Van Roy. Ze vindt dat dit van weinig respect getuigd ten opzichte van de
verenigingen die een project indienden en hoopt dat dit in de toekomst niet meer voorvalt.
Bovendien stelt zij voor om naar volgend jaar toe het reglement van Fonds Alfred Van Roy
nogmaals grondig toe te lichten aan de jeugdverenigingen. Dit omdat er dit jaar geen enkele
jeugdvereniging een project heeft ingediend en het misschien niet 100% duidelijk is waarvoor je
allemaal een aanvraag kan indienen.
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van 29 maart wordt goedgekeurd.
2) Fonds ereburger Alfred Van Roy
In het kader van het Fonds ereburger Alfred Van Roy werden er 6 dossiers ingediend. De
verenigingen die een aanvraag indienden lichtten tijdens het vorige overleg van de JAL hun project
nader toe , waarop de JAL een advies formuleerde.

Dit advies werd voorgelegd aan de commissie die samen kwam op maandag 29 april. Het resultaat
van hun bespreking en de uiteindelijke verdeling van het fonds, wordt bekend gemaakt op dinsdag
14 mei om 20u in brouwerij Palm.

3) Evaluatie leidingsdag
Op vrijdag 12 april ging de leidingsdag door met een comedy optreden van Dufraing en De Wit in
het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap.
JAL vond de leidingsdag dit jaar een mindere editie ten opzichte van de vorige jaren. De voorkeur
gaat uit naar een spel (zie voorbije jaren) waarbij de interactie met de andere jeugdverenigingen
veel groter is.
Tine licht toe dat er dit jaar voor deze activiteit gekozen is omdat er onvoldoende vrijwilligers
waren vanuit de jeugdraad die zich wilden engageren om deze avond in elkaar te steken.
Er wordt alvast een oproep gedaan naar de editie van 2014 toe zodat er opnieuw een groter spel
kan uitgewerkt worden.

4) Verantwoordingsnota 2012
Ter controle op de uitvoering van het jeugdbeleidsplan schrijft de jeugddienst elk jaar een
verantwoordingsnota. In 2013 moest er dus een nota opgesteld worden waarin wordt overlopen
welke acties er in 2012 gerealiseerd werden.
Tine overloopt de belangrijkste doelstellingen binnen de nota en stelt voor om de volledige nota
per mail te bezorgen aan de leden van de jeugdraad zodat deze nog enkele dagen de tijd hebben
om deze grondig door te nemen en opmerkingen te formuleren.
Over de toegelichte doelstellingen werden geen opmerkingen geformuleerd. Tine noteert een
voorlopig positief advies in afwachting van eventuele reacties per mail.

5) Resultaten controle brandblussers
Op 11 en 12 april ging de brandweer langs in de jeugdlokalen voor de controle van de
brandblussers. De resultaten hiervan worden per mail doorgestuurd.
Een aantal verenigingen dienen nieuwe brandblussers aan te kopen omdat er ofwel geen
brandblusser aanwezig was op het moment van de controle ofwel de aanwezige brandblusser
vervallen was.
Bij PJV en jeugdhuis Heidestip werd geen controle uitgevoerd. Voor beide jeugdlokalen zal een
nieuwe afspraak gemaakt worden waarop de controle zal plaatsvinden.

6) Varia:
- Chirojongens Steenhuffel vragen of er een mogelijkheid is om fuiven te organiseren in sporthal
Verma te Malderen? Robert Meert meldt dat zij hiervoor een aanvraag kunnen indienen.
Ze stellen deze vraag vanuit het vooruitzicht dat ze geen gebruik meer gaan kunnen maken van
de fuifzaal in Gildenhuis Malderen en vragen zich af of er geen mogelijkheid is tot de inrichting
van een gemeentelijke fuifinfrastructuur?

Schepen Gerda Verhulst ondersteunt de vraag naar een gemeentelijke fuifzaal, maar kan
momenteel geen beloftes maken over een eventuele realisatie hiervan in de toekomst.
- KLJ Londerzeel vraagt zicht af of er al meer informatie bekend is over de toekomst van de
subsidies voor de jeugdverenigingen?
Tine licht toe dat er vanuit de JAL werd samen gekomen met de werkgroep. De ideeën die
tijdens dit overleg naar boven kwamen, werden voorgelegd aan schepen Gerda Verhulst.
Deze meldt dat er nog geen informatie kan vrijgegeven worden daar de besprekingen over de
subsidies nog volop aan de gang zijn.
- Chirojongens Londerzeel maken met hun vereniging vaak gebruik van het bosje dat onmiddellijk
achter hun jeugdlokalen gelegen is. Zij vragen zich af of ze hier in de toekomst nog gebruik van
kunnen blijven maken?
Robert Meert stelt hen gerust dat hier voorlopig geen verandering in komt en ze het bosje zullen
kunnen blijven gebruiken.
- In de loop van 2012 werd de eventuele inrichting van een basketterrein op de site achteraan het
gemeentelijk sportcomplex besproken. Robin Van den Elsen vraagt of dit basketterrein er alsnog
zal komen?
Robert Meert meldt dat er voor 2013 nog geen budget werd vastgelegd voor buitengewone
dienst. Het is dus nog onduidelijk of er in 2013 budget zal zijn om deze werken uit te voeren.
- Kim Falckenbach nodig iedereen uit in jeugdhuis Heidestip 2.0.
Nadat het jeugdhuis in de Sint Jozefstraat onbewoonbaar werd verklaard, is er een nieuwe
locatie gevonden voor het jeugdhuis in een voormalige kapperszaak op een paar honderd meter
van het oude jeugdhuis.


Kalender :
17 mei
18 mei
18 mei
20 mei
26 mei

BBQ chiro Malegijs
BBQ contest door Logisclub Scouts Londerzeel
Palm Beach Party chiromeisjes Steenhuffel
Pensenfoor chirojongens Steenhuffel
Picknick en gezondheidswandeling Week van de opvoeding door gemeentelijke
jeugd- en milieudienst

Volgende JAL: woensdag 26 juni om 20u in de cafetaria van het
gemeenschapscentrum Gerard Walschap

