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Raf Thielemans, chiro jongens Steenhuffel
Caitlin Vandewalle, chiro jongens Steenhuffel
Stephanie wauters, chiro meisjes Londerzeel
Eva Laenen, chiro meisjes Londerzeel
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Marnik De Bont, chiro jongens Londerzeel
Jannes Ilegems, Chiro Malegijs
Stijn Van Droogenbroeck, chiro Malegijs
Famke Van Stichel, Chiro meisjes Steenhuffel
Margo Willems, jeugdconsulente
Koen Zwetsloot, voorzitter jeugdraad
Simon Tassignon, ondervoorzitter jeugdraad
Verontschuldigd:
Scouts Londerzeel
Chiro Malderen
Schepen van jeugd, Gerda Verhulst
01

ALGEMEEN
Voorzitter Koen Zwetsloot vraagt dat als je niet aanwezig kan zijn op de JAL,
je jeugdconsulente Margo Willems per mail verwittigt

02

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.

03

SUBSIDIES 2015
De werkingssubsidies 2015 zijn volledig berekend en goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen. Deze worden doorgegeven aan de
financiële dienst voor uitbetaling.
Voorzitter Koen Zwetsloot laat weten dat er in totaal voor € 37.837,2 aan
subsidies zullen uitbetaald worden, verspreid over 11 jeugdwerkinitiatieven.
Jeugdconsulente Margo Willems zal de checklist waarmee de subsidies
berekend worden nog eens doormailen naar de hoofdverantwoordelijken van
de jeugdverenigingen. Op die manier kunnen verenigingen zelf nagaan
waarop ze punten verloren of verdiend hebben.
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LEIDINGSDAG 2016
Er is een werkgroep gestart om verdere organisatie van de leidingsdag uit te
werken. De leidingsdag zal in 2016 plaatsvinden op zaterdag 2 april. Het is de
bedoeling dat alle jeugdverenigingen tegen volgende JAL kunnen laten weten
met hoeveel aanwezigen ze naar de leidingsdag zullen komen.

05

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.
Jeugdconsulente Margo Willems zal een lijst opmaken van de beschikbare
speelterreinen en deze doormailen naar de hoofdverantwoordelijken van de
jeugdverenigingen. Op die manier kan elke vereniging aanduiden welk
speelterrein zij wil onderhouden.

06

EHBO-CURSUS
Elke jeugdvereniging kan een afspraak maken om de EHBO-cursus van het
rode kruis te laten doorgaan. Jeugdconsulente Margo Willems zal deze
afspraken organiseren.

07

BRANDBLUSCONTROLE
Jeugdconsulente Margo Willems zal de hoofdverantwoordelijken van de
jeugdverenigingen contacteren i.v.m. een datum voor de brandbluscontrole.
Concreet gezien zullen de jeugdverenigingen op een afgesproken datum hun
brandblussers naar de jeugddienst kunnen brengen. Daar wordt de controle
uitgevoerd. De jeugdverenigingen kunnen nadien de gecontroleerde
brandblussers weer ophalen. Meer informatie volgt via mail.

08

STUDIEPLAATS EXAMENS
Vele studenten zijn tijdens afgelopen examenperiode in de bibliotheek van
Londerzeel gaan studeren. Maar gezien het geluid van andere
bibliotheekbezoekers was dit geen ideale studieplaats. Verder zijn de
openingsuren van de bibliotheek beperkt.
Voorzitter Koen Zwetsloot stelde voor om de chalet van speelpleinwerking
Londerzeel te bekijken als eventuele studielocatie. Jeugdconsulente Margo
kan de chalet elke ochtend en avond van de weekdagen openen en afsluiten.
Of deze locatie een geschikte studieplaats is, zal verder bekeken worden met
schepen van jeugd, Gerda Verhulst.

09

VARIA
o

o
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Zwerfvuilactie:
Londerzeelse jeugdverenigingen kunnen tijdens de zwerfvuilactie zwerfvuil
ruimen met hun leden en hiervoor een waardebon t.w.v. € 25 verdienen
per groep die meedoet. De zwerfvuilactie zal doorgaan in het weekend van
20/03. Verdere info volgt nog.
Als een vereniging graag wegwijsborden aanvraagt voor hun
jeugdvereniging, dan mogen zij contact opnemen met de jeugddienst.
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Kalender
13 februari
14/02
20/02
25/02
04/03
26/03
09/04

Pastafestijn (chiro meisjes Londerzeel)
Valentijnsontbijt (chiro jongens Londerzeel)
DJ contest (jh ODT)
Info avond verbouwingswerken (chiro jongens Londerzeel)
Ice Ice Baby (chiro meisjes Londerzeel)
Ribbekesfestijn (chiro meisjes Steenhuffel)
Stick It (chiro meisjes steenhuffel)

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 19 FEBRUARI OM 20.00 UUR IN DE
TENTOONSTELLINGRUIMTE VAN HET GERARD WALSCHAP
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