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01

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.

02

GRAFFITIPROBLEEM SKATEPARK
Voorzitter Koen Zwetsloot legt de problematiek van de aangebrachte graffiti
op het skatepark voor aan de leden van de JAL. De leden van de JAL geven
aan dat er weinig te beginnen valt aan dergelijk vandalisme. Op zich lijkt
politiecontrole of het plaatsen van een camera de meest efficiënte oplossing
volgens de JAL. Jeugdconsulente Margo Willems volgt dit verder op.
Ook stelt de JAL voor om in de toekomst met graffitikunstenaars samen te
werken en zodoende het skatepark te voorzien van ‘mooie’ graffiti. Eventueel
kan dergelijke graffitikunst via een workshop georganiseerd worden tijdens
het openingsevenement van de Schaselberg in het najaar.
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FONDS VAN ROY
Ondervoorzitter Simon Tassignon licht de ingediende projecten van het fonds
Van Roy toe aan de leden van de JAL. Volgende verenigingen geven aan dat
ze zullen aanwezig zijn op de voorstellingsavond van de projecten: Scouts,
Chiromeisjes Steenhuffel en Chirojongens Londerzeel.

04

STUDIEPLAATS
Vanaf maandag 22 mei kunnen alle studenten terecht in de openbare
studieplaats ‘Onder ’t Gewelf’ van de Christengemeente (Pinksterjongeren).
De Pinksterjongeren zetten zich vrijwillig in om studenten een fijne
studielocatie te bieden. In ruil verwachten zij dat de studenten zich aan de
vooropgestelde afspraken houden. In het algemeen wordt van de studenten
verwacht dat ze het gebruikte bestek en servies afwassen na gebruik en de
studieplaats steeds netjes achterlaten. Verder dient de rust bewaard te
worden, mag er op het terrein niet gerookt worden en mogen er geen auto’s
geparkeerd worden. De volledige lijst met afspraken deelt jeugdconsulente
Margo Willems mee aan de studenten.

05

DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Dag en nacht van de jeugdbeweging zal in 2017 doorgaan op vrijdag 20
oktober 2017. De werkgroep die hiervoor is samengesteld zal de eerste week
van juni samenkomen om het concept verder uit te werken. Koen Zwetsloot
bevraagt de JAL of zij het concept van vorig jaar opnieuw willen uitvoeren. De
JAL geeft aan dat zij inderdaad opnieuw ’s ochtends een ontbijt willen
organiseren met als afsluiter ’s avonds optredens gevolgd door een fuif.

06

(BRAND)VEILIGHEID OP KAMP
Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat de jeugddienst graag i.s.m. de
JAL een infomoment rond ‘veilig op kamp’ wil organiseren. Vorig jaar ging
dergelijk infomoment door in Asse maar weinig jongeren in Londerzeel zijn
hier op af gekomen. Daarom willen we dit zelfde infomoment in Londerzeel
aanbieden. Kapitein Jeroen Eeckelaers zal de nodige info omtrent
brandveiligheid verschaffen op dinsdagavond 27 juni 2017. Jeugdconsulente
Margo Willems zal alle jeugdverenigingen tijdig uitnodigen.

07

PETER EN METERSCHAP SPEELTERREINEN
Ondervoorzitter Simon Tassignon vermeldt dat jeugdverenigingen een
speelterrein kunnen onderhouden. Als ze dit effectief doen, kunnen ze
hiermee op het vlak van werkingssubsidies, punten verdienen.
De JAl vraagt zich af of het skatepark in de toekomst ook een terrein kan zijn
dat de verenigingen kunnen onderhouden. Op dit moment is er een peter voor
het skatepark aangesteld om eventuele problemen door te briefen aan de
jeugddienst. Jeugdconsulente Margo Willems zal bekijken of het skatepark in
de toekomst ook een peter of meter kan krijgen om het te onderhouden op
vlak van zwerfvuil.
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Volgende jeugdverenigingen zijn peter of meter van een bestaand
speelterrein:

Speelterrein/openbare
ruimte

locatie

Wijk broekveld
Wijk kruishoeve

St jozef
St jozef

Speelplaats Gerard
Walschap
Wijk ebbing
Speeltuin taverne gertrude
‘den dijk’
Wijk zandvat
Speelplein sportcomplex

St jozef

Wijk bogaarden
Groene long

Londerzeel
Londerzeel

Bos achter tennisclub
smash

Londerzeel

Steenhuffel
Steenhuffel
steenhuffel
Malderen
Londerzeel

Onderhoud
vereniging
KAJ D’Aa
Chiro malegijs

Chirojongens Klaas
Chiromeisjes Klaas
Chiro Malderen
Chiromeisjes
Londerzeel
Scouts
Chirojongens
Londerzeel

Er kunnen nog steeds jeugdverenigingen zich inzetten om een overgebleven
speelterrein te onderhouden. Dit kunnen ze doorgeven aan jeugdconsulente
Margo Willems.
08

LEEGMAKEN ZWEMBADCOMPLEX
In het zwembadcomplex zijn er nog enkele spullen en meubelstukken
achtergebleven. Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat de JAL een
kijkje mag komen nemen in het zwembad op een afgesproken datum. Indien
zij interesse hebben in bepaalde stukken, mogen zij deze meenemen.
Om alles vlot te laten verlopen gaan Margo Willems en Koen Zwetsloot eerst
zelf eens op lijsten wat er nog beschikbaar is. Jeugdconsulente Margo Willems
zal de lijst met beschikbare materialen nadien doorgeven aan de JAL. Degene
die geïnteresseerd zijn kunnen dit dan laten weten. Van elke jeugdvereniging
kunnen maximum twee JAL afgevaardigden een bezoek brengen aan het
zwembadcomplex.

09

VARIA
Het bestuur van jeugdhuis Onder den Toren geeft aan dat het
subsidiereglement ‘werkingssubsidies’ niet volledig van toepassing is op het
jeugdhuis omdat er maar 1 jeugdhuis in Londerzeel is. Hierdoor kan ODT
nooit zelf veel punten verzamelen. Voorzitter Koen Zwetsloot stelt voor om
een werkgroep op te richten om het puntensysteem van de werkingssubsidies
te herbekijken.
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Kalender
03 juni

Optreden Radical bij Taverne Gertrude (Chiro Klaas)
EP release van Charlie bit my finger in JH ODT
05 juni
Pensenfoor met terras op de wei van Hermans (Chiro
Klaas)
23 juni
Fin d’Examin bij JH ODT
25 juni
Opendeurdag van nieuwe lokalen chirojongens
Londerzeel + receptie
Eind juli
60 uren tap bij JH ODT
12 augustus
Optredens en DJ’s van de volleybal (Chiro Malegijs)
25 augustus tot 27 augustus: Feestweekend van Chiro Londerzeel
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