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GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Vorig verslag is goedgekeurd.
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AFRIKAANSE WEEK
Het Afrika Filmfestival vindt dit jaar voor de 22ste keer plaats. Het Afrika
Filmfestival wil een zo groot en gediversifieerd mogelijk publiek vertrouwd
maken met kwaliteitsvolle en maatschappelijk relevante beelden van en over
Afrika. Om zo een mooiere en verdraagzamere multiculturele samenleving te
creëren.
De milieudienst wilt i.s.m. het OCMW, de jeugddienst en de bib dit project
ondersteunen door een Afrikaanse week te organiseren van 9 tot 13 oktober
2017. Tijdens deze week kunnen er workshops doorgaan zoals ‘Afrikaans
koken, ‘Afrikaanse dans, djembe, filmvoorstelling,…’.
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Jeugdconsulente Margo Willems stelt hiervoor de vraag aan de JAL of er
interesse is om vanuit de jeugd ook aan deze week mee te werken. Zo kwam
er het idee om een Afrikaanse avond in jeugdhuis Onder den Toren te
organiseren. Voorzitter van jeugdhuis ODT gaf wel aan dat zij niet zomaar
Afrikaanse bieren of andere typische dranken mogen serveren. Een Afrikaanse
band laten optreden is een mogelijkheid die de JAL eventueel later verder kan
bekijken.
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WERKINGSUBSIDIES 2016
De werkingssubsidies 2016 zijn volledig berekend en goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen. Deze werden doorgegeven aan de
financiële dienst voor uitbetaling.
Voorzitter Koen Zwetsloot laat weten dat er in totaal voor € 43.188,51 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 2017
Voorzitter Koen Zwetsloot vermeldt dat er een werkgroep is gestart om de
verdere organisatie van de Leidingsdag uit te werken. De Leidingsdag zal
plaatsvinden op 15 april in ‘t Centrum. Het is de bedoeling dat alle
jeugdverenigingen tegen volgend JAL overleg kunnen laten weten met
hoeveel aanwezigen ze naar de Leidingsdag zullen komen. De deelnemende
groepen zullen worden ingedeeld per jeugdvereniging.

05

PETER EN METERSCHAP 2017
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.
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KEURING BRANDBLUSSERS JEUGDVERENIGINGEN
Jeugdconsulente Margo Willems heeft de hoofdverantwoordelijken van de
jeugdverenigingen laten weten dat de brandblusser controle van alle
jeugdverenigingen doorgaat op donderdag 16 februari 2017. Concreet gezien
kunnen de jeugdverenigingen ten laatste woensdag 15 februari 2017 hun
brandblussers naar de jeugddienst brengen. Daar wordt de controle
uitgevoerd. De jeugdverenigingen kunnen nadien de gecontroleerde
brandblussers weer ophalen.
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EVALUATIE STUDIEPLAATS PINKSTERJONGEREN
Eind 2016 gaf de JAL aan dat veel Londerzeelse studenten opnieuw nood
hebben aan een studieplaats. Daarom organiseerde 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 gaf dan ook aan dat de reacties over deze
studieplaats enkel positief zijn. De studenten zijn zeer tevreden met deze
locatie.
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POPPUNT LOKALE HELDEN 2017
Jeugdconsulente Margo Willems geeft aan dat de jeugd- en cultuurdienst in
2017 opnieuw ‘Lokale Helden’ zal organiseren in de Week van de
amateurkunsten. Dit evenement zal doorgaan op vrijdag 28 april 2017. De
locatie van Lokale Helden is nog niet bekend.
Wel kunnen Londerzeelse muzikanten of bands zich al inschrijven om op te
treden op deze podiumavond. Voorwaarde voor deelname is een link tussen
de muzikant(en) en Londerzeel. Rock, pop of dance, klassieke muziek, solo of
in groep, alle genres, vormen en gewichten zijn welkom! Alle muzikant(en)
die interesse hebben om op te treden moeten voor 6 maart hun biografie en
contactgegevens mailen naar jeugd@londerzeel.be.
Verder organiseert de jeugd- en cultuurdienst voorgaand aan de optredens
van Lokale Helden ook een ‘Free podium 4 kids’. Kinderen tussen 6 en 12 jaar
oud zijn welkom om mee op te treden. Dansen, zingen, muziek spelen, alles
mag. Ook zij moeten voor 6 maart mailen naar jeugd@londerzeel.be.
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GA VOOR GELUK WEDSTRIJD + APP
Schepen van jeugd, cultuur en sport Gerda Verhulst haalt aan dat heel wat
jongeren vaak emotioneel in de knoop zitten. Nu het voor vele studenten
bloktijd is, wenst de schepen dit onderwerp aan te kaarten.
Zich niet goed in z’n vel voelen kan leiden tot depressies en, erger, tot
zelfdoding. Op dit thema rust vaak een taboe. Zich afzonderen en niet “meedraaien” met de groep is nu eenmaal niet “cool”.
De schepen wenst de leden van het JAL erop attent te maken dat zij hiervoor
oog en oor moeten hebben. In hun omgeving zouden zij signalen kunnen
oppikken van kwetsbare jongeren.Jeugdverenigingen, sportverenigingen, …
zijn dikwijls de antennes om deze signalen op te vangen.
De gemeente werkt jaarlijks mee aan de poëziewedstrijd “GaVoorGeluk”.
Tijdens poëzie-sessies in de scholen kunnen jongeren van 11 tot 25 jaar
hun gevoelens leren op papier te zetten. Jaarlijks is de jury verbaasd over
de gevoelens die jongeren neerpennen in een gedicht.
Verder geeft schepen Verhulst volgende links mee aan de leden van JAL:
www.gavoorgeluk.be met o.a.:
www.noknok.be
www.ontrackagain.be
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Jeugdconsulente Margo Willems zal de links naar deze apps doorsturen naar
de hoofdverantwoordelijken van de jeugdverenigingen. Op die manier kunnen
zij deze voorstellen aan hun tienerwerking.
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VOORSTELLING PLANNEN SKATEPARK SCHASELBERG
Schepen Gerda Verhulst licht de ontwerpplannen voor het nieuwe skatepark
en basketbalveld op Schaselberg toe aan de leden van JAL.
Zo wordt een plan getoond waarop de toekomstige ligging van het
basketbalterrein en skatepark verduidelijkt wordt. De schepen toont ook de
verschillende betonnen skate elementen die op het skatepark zullen worden
geplaatst.
Enkele leden van de JAL vragen op welke ondergrond men de elementen zal
plaatsen. Volgens de schepen gaat de aannemer (firma Krinkels) de
bestaande asfaltlaag herstellen. Enkele leden van de JAL, die zelf ervaren
skaters zijn, geven aan dat dit niet zo een goed idee is. Op asfalt skaten is
niet evident; de kans is groot dat men struikelt omdat deze ondergrond te
“ruw” is, wieltjes blijven haperen.
De leden gaven aan dat een betonnen, gepolierde ondergrond een prioriteit is.
Indien zo een betonnen ondergrond niet kan gerealiseerd worden vreest men
dat er geen gebruik van het skatepark zal gemaakt worden en is het een
verloren investering.
De schepen gaf aan dat ze deze nuttige input meeneemt naar het overleg met
Krinkels om te bekijken of een betonnen ondergrond kan ingepland worden.
Verder gaven de leden van de JAL aan dat het ontwerp voor het
basketbalterrein wel volledig goed zit. Hier is een ondergrond in asfalt geen
probleem.
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VARIA
o

Kalender
12 februari
18 februari
04 maart
24 maart
Eind maart

Valentijnontbijt aan huis (chirojongens Londerzeel)
DJ contest (JH ODT)
Algemene vergadering over toekomst ODT (JH ODT)
‘KAJ Local’ (neon verkleedfuif door KAJ D’Aa)
LP Release Kanaalvissers (JH ODT)

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 10 MAART OM 20.00 UUR IN DE
TENTOONSTELLINGSRUIMTE VAN HET GERARD WALSCHAP
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