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01

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.

02

EVALUATIE LEIDINGSDAG
Voorzitter Koen Zwetsloot bevraagt wat de leden van de JAL van afgelopen
Leidingsdag vonden. De meeste leden geven aan dat het een goede editie was
gezien de spelletjes niet zo lang uitliepen als vorig jaar. Voorzitter Koen geeft
aan dat er dit keer geen finale spel was. De leden bevestigen dat het beter is
om het finalespel weg te laten.
Verder vraagt de JAL om volgend jaar de Leidingsdag buiten de paasvakantie
te organiseren gezien er nu veel deelnemers op vakantie waren.
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WERKGROEP DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Net zoals vorig jaar wilt de JAL een ‘Dag en nacht van de jeugdbeweging’
organiseren. Dit evenement zal hoogstwaarschijnlijk doorgaan op vrijdag 20
oktober 2017. Voorzitter Koen Zwetsloot bevraagt de leden van de JAL wie er
in de werkgroep voor de organisatie wilt zitten.
Volgende leden zullen deelnemen aan de werkgroep:
- Ilias Moussaid
- Koen Zwetsloot
- Simon Tassignon
- Margo Willems
- Laura Lami
- Kaat Segers
- Sien Van de Voorde
- Famke Van Stichel
- Dina Ghordo
- Kirsten Coulommier
- Nette Van Ranst
- Ruben De Vis
- Robbe Van de Putte
Verder geeft Koen Zwetsloot aan dat er mogelijks kan nagedacht worden over
een nieuw concept tijdens de Nacht van de jeugdbeweging waarbij we toch
ook Londerzeels talent een podium bieden. Verdere info volgt nog.

04

VOORSTELLING PROJECTEN FONDS VAN ROY
Voorzitter Koen Zwetsloot vermeldt dat de voorstellingen van de ingediende
projecten voor het fonds Alfred Van Roy zullen doorgaan op maandagavond
22 mei. Jeugdconsulente Margo Willems benadrukt hoe belangrijk het is dat
de JAL aanwezig is op de voorstelling van de projecten. De JAL krijgt
binnenkort een uitnodiging voor deze voorstellingsavond per mail.

05

WERKINGSSUBSIDIES VRIJWILLIGERSWERK HERFSTVREUGDE
Voorzitter Koen Zwetsloot herinnert de JAL eraan dat alle verenigingen voor 1
mei dienen door te geven aan de jeugddienst of ze voor de werkingssubsidies
vrijwilligers willen inschakelen in Herfstvreugde. Jeugdconsulente Margo
Willems zal het subsidiereglement nog een keer doormailen.
Volgende verenigingen hebben interesse om zelf vrijwilligers in te zetten:
- Jeugdhuis Onder den Toren
- Chirojongens Steenhuffel
- Chiro Malegijs
- Scouts Londerzeel
- KAJ D’Aa
- Chirojongens Londerzeel
- Chiro Malderen deed dit al in 2017

06

PALETTEN IN MOLENBEEK
Opnieuw hebben voorbijgangers paletten in de Molenbeek aan de Burcht
opgemerkt. Jeugdconsulente Margo Willems benadrukt dat dit echt niet meer
kan. De jeugdverenigingen hebben al meermaals een verwittiging gekregen
dat ze steeds de paletten na elke activiteit uit de beek moeten halen.
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Leden van de scouts geven aan dat zij deze paletten niet in de beek gooien.
Zij krijgen vaak onterecht de schuld van deze vervuiling. Naast de scouts
bewonen de chiromeisjes van Londerzeel ook het terrein van de Burcht.
Jeugdconsulente Margo Willems zal hen ook over het probleem met de
paletten aanspreken.
Verder geeft voorzitter Koen Zwetsloot aan dat verenigingen hun paletten
steeds in hun lokalen dienen op te bergen. Op die manier kunnen jongeren
van buitenaf de paletten niet wegnemen.
Schepen Gerda Verhulst haalt nog een keer aan dat er boetes aan dergelijke
vervuiling vast hangen en dat ze kost wat kost wil vermijden dat een
jeugdvereniging dergelijke boetes dient te betalen.
07

STUDIEPLAATS PINKSTERJONGEREN
Ook tijdens deze blokperiode wil de JAL veel Londerzeelse studenten opnieuw
een studieplaats bezorgen. Daarom organiseert de jeugddienst opnieuw een
studieplaats in het jeugdhuis ’t Gewelf van de Pinksterjongeren. De leden van
PJV hebben een grote ruimte ingericht waar jongeren vrij kunnen komen
studeren. Zo is er wifi aanwezig, een keukentje en zelfs een pool-en
kickertafel ter ontspanning. De JAL geeft aan dat de blokperiode start vanaf
22 mei 2017. Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat ze de praktische
data en afspraken nog zal meedelen met de jeugdverenigingen.

08

INRICHTEN ONTMOETINGSPLAATSEN
Schepen Gerda Verhulst licht de JAL in dat het gemeentebestuur in 2017
nieuwe ontmoetingsplaatsen voor kinderen, jongeren en senioren wil inrichten
Het is de bedoeling om op meerdere plaatsen in de gemeente plekjes te
creëren waar elke inwoner, jong en oud, samen kan komen om activiteiten te
spelen, een praatje te slaan, te ontspannen, te sporten,…
Deze ontmoetingsplaatsen zullen ingericht worden met allerhande
(interactieve) toestellen en meubilair (bvb. groot schaakspel, hangmat, reuze
picknicktafel, outdoor fitness, BBQ’s,…).
De schepen geeft aan dat er binnenkort een werkgroep zal starten om de
verdere inrichting en locatie van deze ontmoetingsplaatsen te bekijken. De
schepen vraagt dan ook aan de JAL of zij ideeën voor de inrichting hebben.
Ook een afvaardiging van de jeugd zal zetelen in deze werkgroep.
Het samenstellen van deze werkgroep dient nog georganiseerd te worden via
de dienst WVT.
Indien de JAL een leuk idee heeft betreffende het soort straatmeubilair,
toestellen, locatie of andere, mogen zij deze info doorgeven aan de
jeugddienst (jeugd@londerzeel.be). Zorg zeker voor een duidelijke foto/of
leverancier.

09

SKATEPARK LONDERZEEL
De werken van het Londerzeelse skatepark op de Schaselberg zijn volop
bezig. Toch melden enkele JAL leden dat er zwerfvuil ligt op de werf.
Schepen van jeugd Gerda Verhulst is bezorgd over deze overlast.
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De schepen geeft aan dat de werf van het skatepark op dit moment niet mag
betreden worden. Vanuit de JAL wordt de suggestie gegeven om het
skatepark ontoegankelijk te maken dankzij nadarhekken en kegeltjes.
De JAL geeft verder aan dat het zeer belangrijk is om voldoende vuilnisbakken
aan het skatepark te plaatsen om zwerfvuil in de toekomst te vermijden.
Verder zal de werkgroep van het skatepark ook een reglement opstellen voor
het gebruik van het skatepark.
Verder stelt de schepen voor om een ‘peter of meter’ van het skatepark aan
te stellen. Dit is iemand die het skatepark wekelijks zal bezoeken en de
jeugddienst op de hoogte zal houden indien er zich problemen voordoen. Lode
Maes van jeugdhuis Onder den Toren geeft aan dat hij een oogje in het zeil
wilt houden.
Ook wilt de jeugd- en sportdienst het skatepark feestelijk openen in het
najaar (wanneer de site van Schaselberg volledig af zal zijn). Tijdens deze
opening kan er een skatecontest doorgaan met eventuele (graffiti)workshops.
De jeugddienst houdt de JAL op de hoogte.
10

VARIA
- Jeugdconsulente Margo Willems zal de fiscale attesten naar de
jeugdverenigingen doormailen.
- Op vrijdagavond 30 juni zijn alle leden van de JAL welkom op de
jaarlijkse BBQ als afsluiter van het werkjaar op het terrein van de
speelpleinwerking. Iedereen is welkom vanaf 18 uur (geef tijdig door of je
aanwezig zal zijn). Uitnodiging volgt.
o

Kalender
05 mei
06 mei
25 juni

Quiz van de chirojongens Londerzeel
Oudejaarsavond 2.0. van scouts Londerzeel (kostuum
aan = gratis drankje)
Opendeurdag van nieuwe lokalen chirojongens
Londerzeel + receptie

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 19 MEI OM 20.00 UUR IN JEUGDHUIS
ONDER DEN TOREN (ZAALTJE BOVEN)
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