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Aanwezigen:

Jutta Robbrecht, scouts Londerzeel
Jente Van Doren, scouts Londerzeel
Enya Teirlinck, chiromeisjes Londerzeel
Dina Ghordo, chiromeisjes Londerzeel
Lander De Schoenmaeker, chiro Malderen
Flor Vertongen, chiro Malderen
Jonas Steenackers, chirojongens Steenhuffel
Alexander Steenackers, chirojongens Steenhuffel
Nette Van Ranst, chiromeisjes Steenhuffel
Britt Roelands, chiromeisjes Steenhuffel
Jannes Ilegems, chiro Malegijs
Nils De Greef, chiro Malegijs
Nick Van Heertum, KAJ D’Aa
Joeri Van den Borre, KAJ D’Aa
Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Maarten Cloots, ondervoorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente
Gerda Verhulst, schepen van jeugd

Verontschuldigd:

chirojongens Steenhuffel
KLJ Londerzeel
Jeugdhuis ODT
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Naar analogie met vorig werkjaar, werd er opnieuw gestart met een quizje om
te testen hoe goed de leden van de JAL hun verslag gelezen hebben.
Uitslag na de eerste rond :
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chiromeisjes Londerzeel
Chiromeisjes Steenhuffel

2 punten
1 punt

EVALUATIE DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING – 17 OKTOBER
2014
Op vrijdag 17 oktober organiseerde de jeugdraad en jeugddienst allerlei
activiteiten naar aanleiding van de Dag en nacht van de jeugdbeweging:
- Van 7u tot 9u ontbijt aan station Londerzeel en Malderen
- Vanaf 18u : kinderfuif @ cafetaria Blauvenne
- Vanaf 20u30 optreden + fuif @ cafetaria Blauvenne
Evaluatie Dag van de jeugdbeweging:
- Te weinig koffiekoeken. Vorig jaar hadden we echter hetzelfde aantal
voorzien en toen waren er nog over.  Volgend jaar hetzelfde aantal
koffiekoeken voorzien + brood en potten choco/speculaaspasta voor
wanneer de koffiekoeken op zijn.
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Evaluatie Nacht van de jeugdbeweging:
- Tijdens de kinderfuif waren er ongeveer 120 kinderen aanwezig
- Tijdens de optredens + fuif passeerden een 300-tal personen de inkom.
- JAL vond dit een leuk nieuw initiatief en is voorstander om dit volgend jaar
opnieuw te organiseren.
- Cafetaria Blauvenne is een goede locatie om dergelijk evenement te
organiseren.
- De optredens waren gevarieerd en vielen in de smaak.
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11.11.11-ACTIE
Tijdens het weekend van 7, 8 en 9 november zullen er een aantal verenigingen
deelnemen aan de 11.11.11 – actie:
- Scouts
- Chirojongens Londerzeel
- Chiromeisjes Londerzeel
- Chiromeisjes Steenhuffel
- Chirojongens Steenhuffel
- KAJ jongens Malderen (8 à 10 vrijwilligers)
- KAJ D’Aa
- Chiro Malegijs
Deze verenigingen ontvingen reeds een email met de namen van de
verantwoordelijke per deelgemeente. Met deze persoon dienen praktische
afspraken gemaakt te worden (wanneer geld afhalen, waar geld inleveren,…).
Nadien moet er een deelnemerslijst ondertekend door de
verantwoordelijke van de deelgemeente doorgestuurd worden naar de
jeugddienst als bewijsdocument voor de subsidies.
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CONTROLE BRANDVEILIGHEID JEUGDLOKALEN
De jaarlijkse controle brandveiligheid in de jeugdlokalen gaat door op zaterdag
29 november.
Tine mailt de volgende documenten door: planning van de dag + checklist.
De jeugdverenigingen bezorgen een naam + telefoonnummer van de
persoon die aanwezig zal zijn op het moment van de rondgang.
Niet alle lokalen zullen gecontroleerd worden. De nieuwbouwlokalen werden
nog maar recent gecontroleerd. De checklist zal op basis van die controle
ingevuld worden.
Deze verenigingen moeten wel nog eens langs komen bij de jeugddienst voor
de controle van hun lokalenmap.
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TRAJECT KINDERCULTUUR
Kinder en jeugdcultuur is een prioriteit in het jeugdbeleid. De jeugddienst is
via de provinciale jeugddienst met een begeleidingstraject kindercultuur
gestart.
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Op woensdag 19 november van 13u30 tot 17u is er een brainstormdag
in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap.
De bedoeling van die namiddag is om de jeugdverenigingen en andere
ervaringsdeskundigen aan het woord te laten en samen na te denken over hoe
we kindercultuur in onze gemeente naar een hoger niveau kunnen brengen.
Tine mailt de officiële uitnodiging nog door.
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VARIA
o

Trip Lokaal
Op donderdagavond 27 november gaat de jaarlijkse editie van Trip Lokaal
door in het Provinciehuis te Leuven.
Trip Lokaal is een vormingsavond die zich richt naar jeugdraadsleden en
jeugdwerkers. Er komen allerlei sessies aan bod met betrekking tot
jeugdwerk (fuiven, veilig op stap met het jeugdwerk, ruimtebeleid, …)
Meer info + inschrijven: www.triplokaal.be
Voorstel is om met de JAL deel te nemen aan deze vormingsavond. Er zijn
een aantal geïnteresseerden.
Afspraak is dat iedereen zichzelf inschrijft en de jeugddienst hiervan op de
hoogte brengt via een mailtje naar jeugd@londerzeel.be.
Als er meer duidelijkheid is over het aantal personen die mee gaan,
kunnen er praktische afspraken gemaakt worden ivm vervoer.

o

Schepen Gerda Verhulst vraagt of de jeugdverenigingen op de hoogte zijn
van de plannen met de groene long, natuurlijke ruimte achter de lokalen
van chirojongens Londerzeel in verbinding met de burcht.
Er is weinig informatie gekend over dit project. Er zal volgende JAL iemand
uitgenodigd worden om een woordje uitleg te geven.

o

Schepen Gerda Verhulst meldt dat er het idee bestaat om een
drankperimeter in te voeren bij fuiven. Het komt er op neer dat er binnen
een bepaalde perimeter rond de fuifzaal alcoholische dranken verboden
zijn. Schepen Gerda Verhulst wil nagaan hoe de jeugdverenigingen
hierover denken. Ze benadrukt dat dit een idee is waar nog geen officiële
beslissingen over genomen werden.
Reactie :
Positief op voorwaarde dat de controle op straat zal gebeuren
door politie en niet de verantwoordelijkheid is van de organisator van de
fuif.

o

Tine vraagt na of er nog problemen geweest zijn op de burcht met
hangjongeren. Chiromeisjes Londerzeel en scouts Londerzeel zegt dat de
problemen er nog zijn maar dat ze wel al zijn afgenomen.

o

Kalender
02/11
15/11

Mosselfeest chiro Malderen @ zaal Concordia
Fuif chiro Malderen : Festum @ tent achter vermahal

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 05/12 OM 20U
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