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Verontschuldigd:

Chiromeisjes Klaas

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van december wordt goedgekeurd.
2) Resultaten rondgang brandveiligheid jeugdlokalen
De rondgang brandveiligheid vond plaats op zaterdag 08 december 2012.
Er werden 13 lokalen gecontroleerd waarvan er 12 een positief advies ontvingen, mits opmerkingen
weliswaar.
De belangrijkste opmerkingen die bij heel wat jeugdverenigingen terugkwamen:
 Afwezigheid van brandverzekering
 Afwezigheid lokalenmap
 In enkele lokalen zijn nog televisietoestellen aanwezig met beeldbuis. Bij voorkeur moeten deze
verwijderd worden.

Tine geeft de jeugdverenigingen de mogelijkheid om het bewijs van brandverzekering nu al naar
haar door te sturen zodat deze al in het bezit van de jeugddienst zijn op het moment van de
rondgang.
De aanwezige jeugdverenigingen ontvangen hun brandvoorkomingsrapport. De afwezige
jeugdverenigingen ontvangen hun rapport digitaal.
3) Verwerking jaarplannen 2013
Alle jaarplannen werden ingediend en hieruit blijkt het volgende:

11 verenigingen gaan op kamp / weekend en zullen hiervoor subsidies aanvragen

10 verenigingen zullen in 2013 gebruik maken van busvervoer en willen hier subsidies voor
aanvragen
Kleine herstellingswerken
VERENIGING
Chiro Malderen

HERSTELLINGEN
Kleine noodzakelijke onderhoudswerken

Meisjeschiro Londerzeel

Bouw van tussenstuk in lokaal, ophangen van
nieuwe kasten
Schilderen, elektriciteit vernieuwen,
verwarming

Jeugdhuis ODT

BEDRAG
1500 euro
200 euro
???

Grote herstellingswerken
VERENIGING
PJV Londerzeel

KAJ Meisjes Malderen

HERSTELLINGEN

BEDRAG (subsidie)

-

Plaatsen van 2 branddeuren, toegangstrap en
brandtrap

8.120 euro

-

Aankopen en plaatsen van sanitair en wasbak

-

Afwerken gyprocwanden + schilderwerken

-

Plaatsing elektriciteit + verlichting + keuring

-

Inrichting lokaal

-

Vloerbekleding

-

Schilderwerken

-

Plaatsing WC en septische put

-

Elektriciteitsvoorzieningen

+/- 7000 euro

Chirojongens Klaas

Nieuwbouw

€ 54.119,88

Chiromeisjes Klaas

Nieuwbouw

€ 94.927,43

Personele ondersteuning
Activiteit
11.11.11-actie

Vereniging
Chirojongens Klaas
Chiromeisjes Klaas
KAJ D’Aa
Meisjeschiro Londerzeel

Scouts Londerzeel
KAJ Meisjes Malderen
Plantjesweekend KOTK

Chiro Malderen
Jeugdhuis ODT
PJV Londerzeel
KLJ Londerzeel
Chiro Malegijs
Chirojongens Londerzeel

Buitenspeeldag

2 deelnemers chirojongens Londerzeel

Hieraan gekoppeld meldt Tine dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft om voorlopig
alle huidige subsidiereglementen te blokkeren.
Concreet komt het er dus op neer dat het nog onzeker is of de bovenstaande subsidies aangekondigd via de
jaarplannen zullen goedgekeurd worden. De jeugddienst kan momenteel wel subsidieaanvragen ontvangen
maar kan niet over gaan tot uitbetaling.

4)

Uitbetaling subsidies voorlopig geblokkeerd

Zie vorige agendapunt
5)

Werkgroep subsidies

In navolging van het vorige agendapunt zal er een werkgroep samengesteld worden vanuit JAL om de huidige
subsidiereglementen te herbekijken en een voorstel uit te werken dat nadien zal voorgelegd worden aan de
volledige JAL en vervolgens het college van burgemeester en schepenen.
Kandidaten voor de werkgroep:
- Maarten Cloots, ondervoorzitter jeugdraad
- Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
- Koen Zwetsloot, chirojongens Londerzeel
- Jeugdhuis ODT
- Enya Teirlinck, chiromeisjes Londerzeel
De jeugdverenigingen worden gevraagd om navraag te doen binnen hun leidingsploeg naar eventuele
geïnteresseerden om deze werkgroep aan te vullen.
Zij kunnen dit laten weten aan de jeugddienst.
De vraag wordt gesteld tegen wanneer er een voorstel dient uitgewerkt te worden. Schepen Verhulst stelt
voor om een voorstel uit te werken tegen juni.

6)

Zwerfvuilactie 2013

Gaat door op zondag 24 maart in Londerzeel Centrum, Steenhuffel en Londerzeel Sint Jozef. In Malderen zal
er dit jaar uitzonderlijk geen zwerfvuil geruimd worden.
De routes zullen gelijkaardig zijn als vorig jaar met als afsluiter een koffiekoek en een drankje.

7)

Varia:



Leidingsdag 2013

Er is nog geen officiële goedkeuring door het gemeentebestuur. Er kan dus voorlopig geen verdere
informatie gegeven worden. De jeugdverenigingen worden op de hoogte gehouden van de beslissing en
ontvangen zo snel mogelijk meer informatie per mail.


Controle brandblussers : gaat door tijdens de paasvakantie. Datum + concrete planning zal nog
doorgestuurd worden per mail.



Ondersteuning van de jeugdhuizen bij aankoop geluidsmeters : Er zal bekeken worden om een
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming te voorzien in de nieuwe subsidiereglementering.



Nieuw materiaal uitleendienst provincie Vlaams Brabant
Op zaterdag 9 maart tussen 13u en 18u organiseert de Provincie Vlaams Brabant een opendeurdag in
hun vernieuwde uitleendienst te Asse.
U kan er oa. kennis maken met de verschillende nieuwe materialen die uitgeleend kunnen worden door
oa. jeugdverenigingen (Dj Sets, PA materiaal, mobiele lichtkranten, Geluidsmeter,…)



Kalender :
16/02
22/02
23/02
01/03
08/03

8)

Spaans eetfestijn scouts
Fuif Back 3 basics chiro Malegijs
Jeugdhuizentocht jeugdhuis ODT
Fuif Ice Ice Baby chiromeisjes Londerzeel
Fuif Johny’s en Marina’s KAJ D’Aa

Project trage wegen
Via dit project wil gemeente Londerzeel een netwerk van trage wegen in kaart brengen.
Hiervoor organiseren zij inspraakmomenten bij verschillende doelgroepen, waaronder ook de
jeugdverenigingen. Alle jeugdverenigingen vormen groepen, opgesplitst per deelgemeente.
Ze worden gevraagd om op een plattegrond van Londerzeel aan te duiden van welke trage wegen ze
momenteel gebruik maken en op welke plaatsen de aanwezigheid van een trage weg nuttig zou zijn.

Volgende JAL: vrijdag 29 maart om 20u in de cafetaria van het
Gemeenschapscentrum Gerard Walschap

