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1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd
Om te testen of de leden van de jeugdraad het verslag wel grondig gelezen hebben, lanceert
voorzitter Kim Falckenbach een kleine quiz aan het begin van elke vergadering. De jeugdvereniging
die op het eind van het werkjaar de meeste punten verzameld heeft, ontvangt een kleine prijs.
De voorlopige tussenstand :

chirojongens Londerzeel
Chirojongens Steenhuffel

2 punten
1 punt

2) Subsidies jeugdverenigingen
Robert Meert overloopt een powerpoint presentatie waarin het principe van de nieuwe subsidies
voor jeugd wordt toegelicht. Er wordt duidelijk vermeld dat er wel nog een officiële goedkeuring
dient verkregen te worden van de gemeenteraad.
Het komt er op neer dat de subsidies een grondige vereenvoudiging zullen ondergaan. Daar waar er
vroeger, uitgezonderd de subsidies voor infrastructuurwerken, 7 subsidiereglementen bestonden
zullen er in de toekomst nog 2 reglementen blijven bestaan:


Subsidie kadervorming :
Gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor jongeren die een cursus volgenden.



Werkingssubsidie voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen :
jeugdverenigingen en jeugdhuizen ontvangen subsidies volgens een puntensysteem: oude subsidies
(kampen, busvervoer,…) worden aangevuld met nieuwe subsidies (aantal gebrevetteerde leiders,
brandveiligheid, aanwezigheden jeugdraad,..).
Er blijft geen afzonderlijk reglement ‘personele ondersteuning’ bestaan, maar via het reglement van
de werkingssubsidies kunnen jeugdverenigingen wel nog altijd subsidies ontvangen voor de inzet
van vrijwilligers voor het goede doel.
Het budget dat zal vrij gemaakt worden: +/- € 28.000 subsidies vanwege de Vlaamse overheid (geen
voorafname van € 5.000 voor de speelpleinwerking zoals voordien gezegd) aangevuld met
gemeentelijke subsidies: € 1.700 / jeugdvereniging (in het kader van personele ondersteuning).
Dit wil zeggen dat er ongeveer een pot van ongeveer € 50.000 subsidies zal verdeeld worden.
Opdat de subsidieaanvragen zo snel mogelijk kunnen verwerkt worden wanneer de reglementen
officieel werden goedgekeurd, wordt aan de jeugdverenigingen gevraagd om nu al een dossier
samen te stellen.
Over de subsidies voor infrastructuurwerken werd nog geen beslissing genomen.

3) Strategische meerjarenplanning
Vanaf 2014 wordt het jeugdbeleidsplan afgeschaft. In de plaats hiervan wordt er een strategische
meerjarenplanning ingevoerd, met een moeilijk woord Beleids- en beheerscyclus (BBC) genoemd,
waarin doelstelling staan opgenomen die de gemeente op alle beleidsdomeinen zal trachten te
verwezenlijken. Ook voor jeugd zullen er dus een aantal doelstellingen opgenomen worden in dit
meerjarenplan.
Robert licht de verschillende doelstellingen toe die momenteel voor jeugd op tafel liggen. Hij
vermeldt wel dat deze doelstellingen nog niet definitief zijn.
JAL geeft een positief advies over de huidige versie van de meerjarenplanning.

4) Dag van de jeugdbeweging – evaluatie
Op vrijdag 18 oktober vond deze actie plaats. ’s Ochtends ging er een ontbijtactie door aan het
station in Londerzeel en Malderen. In totaal werden er ongeveer 275 koffiekoeken uitgedeeld. Bijna
alle Londerzeelse jeugdverenigingen waren die ochtend vertegenwoordigd.
De jeugdverenigingen stellen voor om deze actie te behouden. Koen Zwetsloot vraagt wel om aan
het station in Londerzeel muziek te voorzien.
Als afsluiter zorgde Jeugdhuis ODT voor een fuif ‘Nacht van de jeugdbeweging’. Zij waren tevreden
over de opkomst en de sfeer. Wel was het jammer dat er zo weinig respons kwam van de andere
jeugdverenigingen bij de vraag naar inkleding (vlaggen, uniformen,…) en tappers.
Zij zien het zeker zitten om dit volgend jaar opnieuw te doen.

5) 11.11.11-actie
Gaat door op zaterdag 9 en zondag 10 november. In tegenstelling tot de vorige jaren zal er dit jaar
niet enkel een huis – aan huis geldophaling gebeuren. Er zullen ook op vaste verkooppunten
wenskaarten, kookboekjes en fluostiften verkocht worden.
Deelnemende jeugdverenigingen:

chiromeisjes Londerzeel

chirojongens Londerzeel (5)
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Scouts

PJV

Chirojongens Klaas
De deelnemende jeugdverenigingen hebben vandaag van Tine een mail ontvangen met hierin de
gegevens van de contactpersonen per deelgemeente. Het is de bedoeling om met hen contact op
te nemen en af te spreken op welke manier jullie je medewerking zullen verlenen aan deze actie.

6) Aanplakborden affiches
Tijdens de vorige vergaderingen kwam het verdwijnen van bestaande aanplakborden en het
eventueel plaatsen van nieuwe borden al meermaals aan bod.
Tine meldt dat volgende acties ondernomen worden:
 Aan het Heldenplein en op de Maldersesteenweg (ter hoogte van ijzerhandelaar) werd een
nieuw aanplakbord geplaatst.
 Er zal nog een aanplakbord geplaatst worden aan de Kerk in Londerzeel Sint Jozef,
Kerkhofstraat en in Steenhuffeldorp op de nieuwe parking.
 Verder onderzoekt Tine of het budgettair mogelijk is om nog enkele aanplakborden aan te
kopen.
De jeugdverenigingen zijn heel tevreden over de locatie van het aanplakbord op het Heldenplein.
Bij het plaatsen van het aanplakbord aan de kerk in Londerzeel vragen ze om dit te doen op een
andere plaats dan vroeger (wel nog op het kerkplein). Zij opteren voor een locatie die meer
zichtbaar is van op straat. Tine geeft deze informatie door aan de technische dienst.

7) Varia
o Fotowedstrijd ‘Bikkebikkebik’ provinciale jeugddienst :
Jeugdbewegingen plaatsen een zo origineel mogelijke foto van hun kookploeg op de
facebookpagina van de provinciale jeugddienst. De 5 foto’s die de meeste vind –ik-leuks
hebben verzameld op zondagavond 3 november om 23.59u, winnen een gratis mobiel
eetkraam voor hun jeugdbeweging tijdens het weekend van 16 en 17 november.
Er wordt voorgesteld om samen te werken. Wie wil kan tegen maandag een foto van de
kookploeg doorsturen naar Tine.
De vereniging met de leukste foto dient deze online te zetten op de facebookpagina van de
provinciale jeugddienst. Alle jeugdverenigingen zullen echter mee promo maken om deze prijs
te winnen.
o

Trip Lokaal 2013:
Jaarlijkse vorming voor oa. jeugdverenigingen op woensdag 04
december om 18u in het provinciegebouw te Leuven.
Sessies over:
1. Meerjarenplan en de BBC  wat kan jij als jongere de komende jaren inbrengen in het
gemeentelijk beleid?
2. Wat met al die GAS?
3. Creatief denken
4. Financieel beleid
5. Fuifbeleid
Inschrijven via www.triplokaal.be
Er wordt voorgesteld om met de JAL deel te nemen aan Trip lokaal en nadien samen het
nachtleven van Leuven te verkennen.
Concrete afspraken:
- Wie wil deelnemen schrijft zichzelf in via www.triplokaal.be
- Maarten Cloots maakt een evenement aan op facebook.
- Tine stuurt een mail rond om concreet af te spreken ivm treinvervoer voor wie
vanuit Londerzeel vertrekt.

o

Op 12 januari organiseren Palm Breweries en gemeente Londerzeel een nieuwjaarsdrink te
Malderen. De medewerking van de Malderse jeugdverenigingen wordt hiervoor gevraagd.
Chiro Malderen kijkt na en laat iets weten aan cultuur@londerzeel.be.
Tine vraagt na bij KAJ jongens en KAJ meisjes Malderen.

o

Kalender :

31/10
09/11
16/11
16/11
17/11
12/01
21/02

Halloween fuif @ jeugdhuis ODT
Pimp my circus scouts Londerzeel
Chirofuif Malderen
Grote opening vernieuwde jeugdhuis ODT
Ontbijt op bed – actie chiromeisjes Steenhuffel
Nieuwjaarsdrink Palm Breweries @ Malderen
Ice Ice Baby chiromeisjes Londerzeel

Volgende JAL : vrijdag 13 december

