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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 :
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chirojongens Londerzeel
chiromeisjes Steenhuffel
chirojongens Steenhuffel
scouts Londerzeel
chiromeisjes Londerzeel
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punten
punten
punt
punt
punt

KEURING BRANDBLUSSERS
De keuring van de brandblussers gaat door op maandag 3 maart. Er zijn nog
een aantal jeugdverenigingen die geen naam en telefoonnummer
doorstuurden van de contactpersoon die op dat moment aanwezig zal zijn.
Maarten Cloots benadrukt dat het belangrijk is dat de aanwezige persoon weet
waar alle brandblussers hangen.
Tip: verzamel op zondag alle brandblussers op 1 plaats. Dat maakt het
gemakkelijker voor de aanwezige contactpersoon en brandweer.
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LEIDINGSDAG
De uiteindelijke en definitieve datum voor de Leidingsdag is zaterdag 29
maart.
De Leidingsdag gaat door in zaal Centrum. Er zal opnieuw een spel uitgewerkt
worden gevolgd door een kleine fuif.
DJ’s van de jeugdverenigingen of anderen die misschien gratis willen draaien:
Soggy Bottom Experience, Seppos, Mette.
Cloots mailt Tine de contactgegevens van Seppos en informeert bij Mette of hij
wil draaien tijdens de leidingsdag.
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Jeugdvereniging

Geschat aantal aanwezige leid(st)ers

Chirojongens Londerzeel

12 à 13

Chiromeisjes Londerzeel

12

Scouts

7

KLJ

?

PJV

?

Chiro Malegijs

?

KAJ D’Aa

4

Chiro Malderen

20

Chiromeisjes Steenhuffel

8à9

Chirojongens Steenhuffel

?

Jeugdhuis ODT

7

KAJ meisjes Malderen

?

KAJ jongens Malderen

?

EHBO – VORMING
Zoals beloofd heeft de jeugddienst geïnformeerd bij het Rode Kruis om een
basisopleiding EHBO te organiseren.
Data (vrijdagavond van 19u tot 21u): 9 en 16 mei
De geïnteresseerde jeugdverenigingen geven zo snel mogelijk door op welke
datum en met hoeveel personen ze zullen aanwezig zijn.
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WERKGROEP ‘DAG VAN DE JEUGDBEWEGING’
Naar aanleiding van de ‘Dag van de jeugdbeweging’ op vrijdag 17 oktober
wordt er een werkgroep samengesteld vanuit de JAL:
Cloots, Enya, Koekie, Thijs, Mexx, Victor en Tine
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Het idee is om ’s avonds een fuif te organiseren met alle Londerzeelse
jeugdverenigingen. Alle aanwezige jeugdverenigingen geven aan hun
medewerking hieraan te willen verlenen. Meer info volgt later nog.
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MATERIAALMAGAZIJN
Vanaf maandag 3 maart kunnen jeugdverenigingen naar jaarlijkse gewoonte
spelmateriaal, gezelschapsspelen, sportmateriaal, bouwmateriaal,… bestellen
via materiaalmagazijn, een initiatief van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.
Hoe gaat dit juist in zijn werk:
 Meld je aan op www.materiaalmagazijn.be . Bekijk het aanbod en plaats een
bestelling tegen uiterlijk woensdag 9 april.
 Stuur je bevestigingsmail door naar de jeugddienst.
 De gemeentelijke technische dienst zorgt voor de afhaling van het materiaal. Dit
is meestal in de loop van de maand juni (de exacte datum wordt later nog
meegedeeld). Jullie kunnen het materiaal afhalen op de jeugddienst.

07

PETER- OF METERSCHAP VAN EEN SPEELTERREIN OF ANDERE
OPENBARE RUIMTE
Tijdens de vorige JAL gaven verschillende jeugdverenigingen zich op om in
2014 peter of meter te zijn van een speelterrein of andere openbare ruimte in
Londerzeel.
Het overzicht werd voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. Alle voorstellen werden goedgekeurd, behalve het voorstel van
KAJ D’Aa. Er wordt voorkeur gegeven aan speelterreinen en aangezien er in
Londerzeel Sint Jozef nog een speelterrein is waar niemand peter/meter van
is, wordt de voorkeur gegeven dat zij peter worden van wijk Broekveld.
Aan deze speelterreinen zal een infobord geplaatst worden met vermelding
van ‘ …. (naam jeugdvereniging) houdt dit speelterrein vrij van zwerfvuil –
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de gemeentelijke jeugddienst –
052/31.94.62 of jeugd@londerzeel.be ‘
Wanneer de jeugddienst opmerkingen krijgt van omwonenden, gebruikers, …
zal deze contact opnemen met de peter of meter van dit terrein met de vraag
nog eens langs te gaan en op te ruimen.
Er wordt echter verwacht dat alle peters / meters minstens 1 x per maand
zwerfvuil gaan rapen op hun speelterrein of stukje openbare ruimte.
Chirojongens Londerzeel
Chiro Malegijs
KAJ D’Aa

Groene Long
Speeltuin wijk Kruisheide
Monument Blauwenhoek
Speeltuin Broekveld
 Er wordt voorkeur gegeven aan
speelterreinen.

Chiro Malderen
Chiromeisjes Steenhuffel
Chirojongens Steenhuffel

Speeltuin Zandvat
De dijk in Steenhuffel
Speeltuin Ebbing
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In navolging op dit punt vraagt Scouts Londerzeel of zij eventueel peter kunnen
worden van de ‘bosweg’? Dit is tevens een oproep om deze opnieuw open te
stellen voor het publiek.
VARIA
o

Maarten Cloots maakt promotie voor het puntje in het subsidiereglement
‘werkingssubsidies’ dat voorziet dat jeugdverenigingen subsidies kunnen
ontvangen wanneer zij vrijwilligers inschakelen in Woonzorgcentrum
Herfstvreugde.
Cloots heeft reeds contact opgenomen met Agnes Van Win van het
animateam en hieruit bleek dat zowel grotere activiteiten (bingo,
zangnamiddag, pannenkoeken bakken, spelletjesnamiddag,…) als kleinere
activiteiten (gaan wandelen met de bewoners,…) in aanmerking komen.

o

Chiromeisjes Londerzeel is op zoek naar tenten voor hun kamp van 10 tot
26 juli.
Tips van de andere jeugdverenigingen: scouts Vilvoorde, KAJ D’Aa, bericht
plaatsen op facebookpagina van chiro Nationaal

o

Tine vraagt aan de jeugdverenigingen om de datum en plaats van hun
kamp door te sturen :

Jeugdvereniging

Datum

Plaats

Chirojongens Londerzeel

16 juli tot 26 juli

?

Chiromeisjes Londerzeel

16 juli tot 26 juli

Ozo

Scouts

30 juli tot 9 augustus

?

KLJ

?

?

PJV

?

?

Chiro Malegijs

7 juli tot 17 juli

Meeuwen Guitrode

Chiro Malderen

17 juli tot 26 juli

Moyenne

Chiromeisjes Steenhuffel

5 tot 15 juli

Heyd

Chirojongens Steenhuffel

15 juli tot 25 juli

Heyd

KAJ D’Aa

Jeugdhuis ODT

Geen kamp

KAJ meisjes Malderen

?

?

KAJ jongens Malderen

?

?
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Kalender
01 maart
02 maart
08 maart
22 maart
30 maart
12 april

Pastafestijn chiromeisjes Londerzeel
Pannenkoekenbak chiro Malegijs
Superhero fuif @jeugdhuis ODT
Optredens @ jeugdhuis ODT
etentje chirojongens Londerzeel
spel zonder grenzen chirojongens Klaas
Ribbekesfestijn chiromeisjes Klaas

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 04 APRIL OM 20U
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