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Enya Teirlinck, Chiro meisjes Londerzeel
Eva Laenen, chiro meisjes Londerzeel
Bram Van Aken, JH ODT
Marnik De Bont, chiro jongens Londerzeel
Emmanuel Vandeputte, PJV
Elise Geeraerts, PJV
Nette Van Ranst, Geïnteresseerde
Famke Van Stichel, Chiromeisjes Steenhuffel
Kirsten Coullomier, Chiromeisjes Steenhuffel
Ward Vandeputte, Chirojongens Steenhuffel
Ruben De Vis, Chiro jongens Steenhuffel
Margo Willems, jeugdconsulente
Koen Zwetsloot, voorzitter jeugdraad
Simon Tassignon, ondervoorzitter jeugdraad
Gerda Verhulst, schepen van jeugd
Verontschuldigd:
Chiro Malegijs
Scouts Londerzeel
Chiro Malderen
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GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.
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EVALUATIE LEIDINGSDAG 2016
De Leidingsdag is doorgegaan op zaterdag 2 april in ‘t Centrum. Tijdens deze
Leidingsdag gingen er allerhande spelactiviteiten door met als doel om
verschillende jeugdverenigingen te laten samenwerken.
Ondervoorzitter Simon Tassignon bevraagt de JAL welke opmerkingen of
suggesties zij hebben betreffende de organisatie van de Leidingsdag. Over het
algemeen is de JAL het erover eens dat de Leidingsdag vrij chaotisch verliep.
De redenen hiervoor was dat er geen jury was om de spelletjes in goede
banen te leiden en dat er een vereniging op het laatste moment heeft
afgezegd. De JAL besluit toch dat het een goede zaak zou zijn om de
Leidingsdag volgend jaar opnieuw te organiseren.
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De JAL geeft volgende suggesties mee voor de organisatie naar volgend jaar
toe:
- Juryleden aanstellen
- De leidingsdag niet in de paasvakantie laten doorgaan
- De spelletjes inkorten (soms werd het langdradig)
- Geen opdrachten waarbij voedingswaren voorkomen (te veel opruimwerk)
- Telkens 2 leiders van een vereniging mengen met leiders van andere
verenigingen
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STUDIEPLAATS CHALET SPEELPLEIN EN KERK PINKSTERJONGEREN
Vele studenten zijn tijdens de examenperiode op zoek naar een rustige
studieplaats. De JAL gaf al eerder aan dat er nood is aan een geschikte
studieplaats met flexibele uren. In de bibliotheek studeren was geen optie
gezien de openingsuren niet toelaten dat jongeren tot ’s avonds studeren.
Zo is er het idee ontstaan om vanuit de JAL en jeugddienst een studielocatie
vrij te stellen voor de studerende Londerzeelse jeugd.
Zowel de chalet van de speelpleinwerking als de kerk van de Pinksterjongeren
kunnen perfect dienst doen als studieplaats.
Voorzitter Koen Zwetsloot legt de voorwaarden voor het gebruik van deze
studieplaats uit. Indien het college van burgemeester en schepenen het
gebruik van deze studielocaties goedkeurt, dienen er wel duidelijke afspraken
te worden gemaakt.
Zo begint de zomerstudieperiode vanaf half mei tot eind juni. Alle
verenigingen dienen op voorhand aan te geven hoeveel leden op welke dagen
komen studeren. Op de geplande data dient er telkens een verantwoordelijke
aangesteld te worden. Op die manier is er een soort controle waardoor met
zekerheid de rust wordt bewaard tijdens het studeren en waardoor de locatie
door deze verantwoordelijke kan afgesloten worden na het studeren.
Jeugdconsulente Margo Willems zal de goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen vragen en zal nadien alle verenigingen vragen op
welke dagen zij willen studeren en met hoeveel deelnemers.
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UITNODIGING ALFRED VAN ROY
Jeugdconsulente Margo Willems benadrukt hoe belangrijk het is dat de
JAL aanwezig is op de voorstelling van de projecten voor het fonds Alfred Van
Roy. De JAL verkreeg eerder al een uitnodiging voor deze voorstellingsavond
per mail.
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WERKGROEP DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
In oktober gaat de ‘Dag en nacht van de jeugdbeweging’ weer door. Zoals elk
jaar wordt dit evenement georganiseerd door een werkgroep vanuit de JAL.
Voorzitter Koen Zwetsloot legt uit dat we best nu al starten met het oprichten
van een werkgroep en zodoende een eerste overleg plannen. Tijdens de
zomermaanden zijn veel jeugdverenigingen op kamp waardoor de organisatie
van de ‘Dag en nacht van de jeugdbeweging’ voordien al mag starten.
Volgende vrijwilligers willen meewerken met de werkgroep:
Ruben De Vis
Nette Van Ranst
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Enya Teirlinck
Famke Van Stichel
Britt Roelands
Kirsten Coullomier
Ward Vandeputte
Robbe Vandeputte
Kaat Seghers
Simon Tassignon
Koen Zwetsloot
Margo Willems
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WERKGROEP SKATERAMP
Schepen van jeugd Gerda Verhulst licht nog even toe wat er met de skateramp
is gebeurd. Maandag 7 maart 2016 werd de skateramp in de Stationsstraat
weggenomen. Op die dag is aannemer Wegebo gestart met de voorbereidende
werken voor de aanleg van het fietspad langsheen het spoor. Het wegnemen
van de skateramp zat er al geruime tijd aan te komen en behoorde tot die
voorbereidende werken.
Door de slechte staat waarin de skateramp zich bevond, was het niet mogelijk
ze te demonteren (met het oog op verplaatsing naar een andere locatie) maar
diende ze – uit veiligheidsoverwegingen - te worden afgebroken.
Gerda Verhulst benadrukt dat werk wordt gemaakt van de samenstelling van
een werkgroep die zich buigt over een geschikte, nieuwe locatie en over het
soort skatevoorziening dat zou kunnen worden gekozen. Momenteel zitten er
al 6 vrijwilligers in deze werkgroep. Het eerste overleg van deze werkgroep zal
in mei doorgaan. Leden van Jeugdhuis Onder den Toren hebben aangegeven
dat het overleg bij hen mag doorgaan.
Er is ook een facebookpagina opgericht waarin overlegd wordt over de
mogelijke locaties en soort skatevoorzieningen.
https://www.facebook.com/Londerzeel-Skatepark-Project1587531741574436/?fref=ts
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Jeugdverenigingen moeten opletten dat ze geen stenen, glazen flessen of
ander hard materiaal op hun grasveld laten liggen. Er is namelijk schade
aangetroffen aan het materiaal van de aannemer (Tuinen Vleminckx) die
het gras maait.

o

De jeugddienst vraagt of alle verenigingen willen nakijken hoeveel
brandblussers ze hebben laten controleren tijdens de jaarlijkse
brandblussercontrole in februari. Gelieve aan de jeugddienst te laten weten
om hoeveel brandblussers het ging.

o

Margo Willems gaat bij dienst mobiliteit aanvragen wat de kostprijs
bedraagt van wegwijzers voor jeugdlokalen

o

Chiro meisjes Steenhuffel willen kurken prikborden aankopen voor hun
lokalen. Ze nodigen alle verenigingen uit om ook prikborden bij wijze van
groepsaankoop aan te kopen. Via mail verkrijgen de verenigingen
binnenkort meer uitleg om welke prikborden het gaat.
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o

Chiro meisjes Steenhuffel vragen zich af of er nog eens een autovrije
zondag mag doorgaan. Margo Willems vraagt dit na bij dienst milieu.

o

Kalender
23/4
15/05
16/05

Karaoke bij JH ODT
Slinkse Sinkse van Chiro Steenhuffel (locatie: hoek van
Lekkestraat en Sint Genovevastraat)
Pensenkermis bij Chiro Steenhuffel (locatie: hoek van
Lekkestraat en Steenhuffeldorp)

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 27 MEI OM 20.00 UUR IN DE
CAFETARIA VAN HET GERARD WALSCHAP
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