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01

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het vorig verslag werd goedgekeurd.

02

BEZOEK BURGEMEESTER
Burgemeester Nadia Sminate woonde deze JAL bij. Leden van de JAL kregen de
kans om enkele vragen te stellen aan de burgemeester.
Zo vroegen leiders van de Scouts Londerzeel of er nog plannen waren om een
gecombineerd basket- en voetbalveld aan te leggen in Londerzeel. Scouts
Londerzeel legde uit dat dit sportveld best omringd wordt door een kooi zodat
omstaanders beschermd blijven van basket- of voetballen. Een ideale locatie
hiervoor was volgens hun de Schaselbergsite. De burgemeester antwoorde dat er
niet meteen plannen waren om een gecombineerd (zowel basket-als voetbalveld)
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sportveld aan te leggen. Toch vond de burgemeester het belangrijk dat de jeugd
zelf ideeën kan aanbrengen aan het college van burgemeester en schepenen. De
burgemeester stelt dan ook voor dat Scouts Londerzeel een dossier aanmaakt
waarin ze het voorstel van een gecombineerd sportveld verder uitdiepen. Op die
manier kan dit dossier naar het college gebracht worden.
Verder kaartte Enya Teirlinck van Chiro meisjes Londerzeel aan dat er veel
overlast is van ‘hangjongeren’ op de Burcht. Deze jongeren laten afval achter en
roken marihuana op de Burcht. Gezien de Chiro meisjes dit terrein gebruiken voor
hun activiteiten met hun leden, is de overlast van deze jongeren zeer storend. De
burgemeester geeft aan dat ze dit probleem verder gaat bekijken en hierover nog
zal terugkoppelen met de Chiro meisjes Londerzeel. De burgemeester gaat verder
ook navragen op dienst Stedenbouw of er een container mag geplaatst worden op
de Burcht. Dankzij deze container kunnen de Chiro meisjes hun materiaal veilig
opbergen. Schepen Gerda Verhulst meldt dat zij al navraag betreffende deze
container heeft gedaan op dienst Stedenbouw.
Nota: Ondertussen meldt schepen Gerda Verhulst dat het plaatsen van de
opbergcontainer op de burcht is goedgekeurd door dienst stedenbouw.
Als laatste wilt Natan van Scouts Londerzeel nog meegeven dat vluchtelingen
steeds welkom zijn op de Scouts.

03

INZET VRIJWILLIGERS OCMW HERFSTVREUGDE
Zoals in het reglement besproken, dienen de jeugdverenigingen te laten weten of
ze vrijwilligers willen inzetten. De jeugdverenigingen dienen tegen
1 oktober 2016 hun vrijwilligers ingezet hebben in het OCMW Herfstvreugde.
Als vrijwilligersactiviteit kan een vereniging (met maximum 10 leden ) de
bewoners van Herfstvreugde een leuke namiddag bezorgen. Mogelijke activiteiten
kunnen zijn: kaarten met de bewoners, pannenkoeken of wafels bakken, liedjes
zingen met bewoners,…
Tegen 1 juni dienen te jeugdverenigingen aan de jeugddienst te laten weten of ze
vrijwilligers willen inzetten. De jeugdverenigingen dienen zelf contact op te nemen
met Agnes Van Win van OCMW Herfstvreugde om hun bezoek te plannen.
Chiro meisjes Steenhuffel en KAJ D’Aa hebben al vrijwilligers ingezet tijdens het
seniorenfeest. Chiro jongens hebben ook reeds al vrijwilligers ingezet bij OCMW
herfstvreugde.

04

WERKINGSSUBSIDIES JEUGDVERENIGINGEN: KAMP
Ondervoorzitter Simon Tassignon verteld dat er in de komende zomervakantie
heel wat jeugdverenigingen op kamp gaan, vaak met de bus of het openbaar
vervoer.
Via het reglement ‘werkingssubsidie jeugdverenigingen’ kunnen zij hiervoor een
subsidie ontvangen mits indiening van volgende bewijsdocumenten:
deelnemerslijst van het kamp, deelnemerslijst van het busvervoer ondertekend
door de buschauffeur of treintickets. Zonder deze deelnemerslijst wordt de
aanvraag niet goedgekeurd.
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Voorzitter Koen Zwetsloot bespreekt dat het zeer belangrijk is dat alle
verenigingen zeker een deelnemerslijst dienen te laten ondertekenen.
05

DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
Voorzitter Koen Zwetsloot geeft mee dat de ‘Dag en nacht van de jeugdbeweging’
dit jaar zal doorgaan op vrijdag 21 oktober in sporthal Blauvenne.
Zoals vorig jaar zal er op deze dag vanaf ’s ochtends gratis ontbijt worden
voorzien aan het station van Londerzeel en Malderen en dit aan alle leden van een
jeugdbeweging die in uniform komen. Verder is er vanaf 19 uur een kinderfuif.
Vanaf 21 uur zullen er optredens van lokale groepen doorgaan met als afsluiter
een fuif met lokale dj’s. Leden van een jeugdvereniging die ook ’s avonds in
uniform komen, krijgen een gratis drankbonnetje bij het binnengaan.
Voorzitter Koen Zwetsloot vat samen dat er zowel overdag als ’s avonds
activiteiten doorgaan. Verder wordt aan de jeugdverenigingen gevraagd om op
deze datum zelf geen activiteiten of (leiding)weekends te plannen.
Verdere informatie omtrent deze ‘Dag en nacht van de jeugdbeweging’ volgt later
nog.

06

FONDS ALFRED VAN ROY
Op woensdag 20 april kwamen de cultuur- jeugd en sportraad samen om een
advies te geven over de ingediende projecten. Ondervoorzitter Simon tassignon
wilt alle verenigingen bedanken die een project kwamen voorstellen. Simon
Tassignon bespreekt dat er elk jaar meer en meer jeugdverenigingen een
projectvoorstel indien en dat deze tendens enkel positief is.
Eind juni zit de commissie samen om een beslissing te vormen. Margo en Koen
zullen deelnemen aan deze commissie.
De beslissing van 2016 zal bekend gemaakt op een officieel moment dat zal
plaatsvinden op de ‘Hoppluk’ op de weide van de Palm. De datum hiervan is nog
niet bekend, dit zal hoogstwaarschijnlijk eind augustus zijn. Vanaf het moment
dat er meer duidelijk hierover is, ontvangen de verenigingen die een aanvraag
indienden een uitnodiging.

07

MATERIAALMAGAZIJN
Voorzitter Koen Zwetsloot geeft aan dat normaal gezien midden juni al het
bestelde materiaal bij MateriaalMagazijn van de jeugdverenigingen zal worden
opgehaald door de technische dienst van de gemeente.
De verenigingen die materiaal besteld hebben, krijgen binnenkort een email van
Margo wanneer ze hun materiaal aan de jeugddienst mogen ophalen.

08

FISCALE ATTESTEN
Ouders kunnen de kosten voor kinderopvang van kinderen jonger dan 12 jaar
inbrengen bij hun belastingaangifte.

Verslag JAL

27 mei 2016

-3-

Dit heeft als gevolg dat ouders ook de kampkosten van de jeugdverenigingen
kunnen inbrengen en dat jeugdverenigingen voor alle kinderen jonger dan 12 jaar
die meegingen op kamp een fiscaal attest dienen in te vullen.
Opgelet: Deze fiscale attesten hebben betrekking op het kamp van 2015.
Ondervoorzitter Simon Tassignon wijst de leden van de JAL erop dat ze best
spontaan deze attesten meegeven met de ouders.
Jeugdcoördinator Margo Willems zal deze fiscale attesten naar elke
jeugdvereniging doormailen.

EVALUATIE 1E WEEK STUDIEPLAATS

08

Voorzitter Koen Zwetsloot vraagt aan alle leden van de JAL wie er al is komen
studeren in de gemeentelijke studieplaats (chalet op de speelpleinwerking). Blijkt
dat er toch al heel wat leden van de JAL in de studieplaats zijn gaan studeren.
Voorzitter Koen Zwetsloot vraagt of de leden die zijn komen studeren, suggesties
of opmerkingen hebben betreffende de studieplaats.
Leden van de JAL gaven aan dat het internet wat traag is en dat ze graag over
een microgolfoven en frigo zouden beschikken. Jeugdcoördinator Margo zal zich
bevragen over het internet en zal bekijken of de frigo en microgolfoven
beschikbaar zijn.
Verder stellen de studenten zich de vraag of de studieplaats ook in het weekend
beschikbaar kan zijn. Jeugdcoördinator Margo Willems geeft aan dat dit moeilijk
is, gezien er in het weekend geen toezicht is van de jeugddienst. Op die manier is
het erg gevaarlijk dat er niemand aanwezig is, moesten er zich problemen voor
doen. Schepen van jeugd, Gerda Verhulst en Margo Willems zullen hierover nog
samenzitten om te bekijken wat er mogelijk is.
Nota: Ondertussen blijkt dat het internet een groter probleem vormt, dan eerst
gedacht. Zo wordt het netwerk van dienst Welzijn en Vrije tijd te hard belast door
de vele computers van de studenten die nu gebruik maken van het netwerk. De
jeugddienst is momenteel op zoek naar een oplossing zodat de studenten toch
nog steeds een studieplaats hebben met mogelijkheid tot draadloos internet.
Verdere informatie hierover wordt binnenkort gecommuniceerd met de
jeugdverenigingen.

08

BBQ
Ondervoorzitter Simon Tassignon geeft mee dat er op vrijdagavond 24 juni een
bbq zal doorgaan om het werkjaar van de JAL af te sluiten. Elk lid van de JAL is
die avond vanaf 18 uur welkom aan het terrein van de speelpleinwerking (Holle
Eikstraat, 1840 Londerzeel).
Het is wel aangewezen dat elke vereniging tijdig laat weten met hoeveel leden ze
zullen aanwezig zijn op de bbq. Op die manier kan de jeugddienst voldoende eten
voorzien.
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08

AGENDA
24 juni : Fin D’examin – JH ODT
25 juni: Zomerbar Aspistrand - Chiro meisjes Steenhuffel
19-20-21 augustus : Feestweekend - Chiro Jongens Londerzeel
2 september: ABC TD – Chiro Steenhuffel
Bij elke match van het EK: Zomerbar met wedstrijd op groot scherm op terrein
van de Scouts

Volgende JAL zal doorgaan op vrijdagavond 30 september 2016
om 20 uur in de tentoonstellingsruimte van het Gerard Walschap
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