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1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van februari wordt goedgekeurd.
2) Toelichting projectaanvragen fonds ereburger Alfred Van Roy
In het kader van het Fonds ereburger Alfred Van Roy werden er 6 dossiers ingediend. De
verenigingen die een aanvraag indienden lichten, conform het reglement, hun project toe aan de
leden van de JAL:
-

FC Sint Jozef
SK Londerzeel
TC Setpoint
SK Steenhuffel
CBS Steenhuffel
Delta Londerzeel

Robert Meert vindt het jammer dat er dit jaar geen enkele jeugdvereniging een project indiende
aangezien het Fonds Van Roy in eerste instantie toch voor hen in het leven geroepen is. De
jeugdverenigingen reageren hierop dat zij niet echt projecten hadden die hiervoor in aanmerking
komen en ze het onnodig vinden om speciaal voor dit fonds een project in het leven te roepen.

Het advies van JAL over de voorgestelde projecten:
1. CBS Steenhuffel (€ 10.000) :
Deze vereniging toonde in zijn uiteenzetting aan dat zij een groot aantal jeugdleden tellen en dat
de infrastructuur waar met deze subsidie werken aan zal verricht worden, voornamelijk zal
gebruikt worden door deze kinderen en jongeren.
2. SK Steenhuffel (€ 5.500)
Op zich erkent JAL het feit dat het plaatsen van nieuwe omheining niet specifiek jeugd
gerelateerd is, maar omdat de huidige omheining gemaakt is uit materiaal die de gezondheid
van kinderen en jongeren kan schaden, wil JAL graag deze vereniging een subsidie toekennen.
3. TC Setpoint (€ 5.500)
4. Delta Londerzeel (€ 4.000)

3) Zwerfvuilactie
Wegens winterse weersomstandigheden werd de zwerfvuilactie op zondag 24 maart geannuleerd.
Er wordt afgesproken om een nieuwe actie te plannen op zondag 05 mei.
Tine stuurt een mail rond naar alle jeugdverenigingen met de vraag om deelname te bevestigen
alsook het aantal deelnemers te laten weten.
4) Geluidsnormen – aankoop geluidsmeter
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om over te gaan tot de aankoop van 1
geluidsmeter die via een uitleensysteem ter beschikking zal gesteld worden aan oa. de
jeugdverenigingen.
Er zal een bedrag van € 50 betaald moeten worden voor het ontlenen van de meter.
De geluidsmeter is vanaf mei uitleenbaar bij de milieudienst.

5) Leidingsdag 12 april ’13
Er zijn nog heel wat jeugdverenigingen die niet bevestigd hebben met hoeveel personen ze
aanwezig zullen zijn tijdens de leidingsdag op vrijdag 12 april 2013:
- Chiro Malegijs :
12 personen
- Jeugdhuis ODT:
7 personen
- Scouts:
15 personen
- Chiromeisjes Londerzeel
1 persoon
- Chirojongens Londerzeel
7 personen
- Chiromeisjes Klaas
4 personen
Tine mailt de afwezige verenigingen nog.

6) Varia:


Controle brandblussers op 04 en 05 april
Op donderdag 04 en vrijdag 05 april zullen de brandweer en Somatie langs komen in de
jeugdlokalen voor het controleren van de brandblussers.
Tine stuurde reeds een planning door, maar er zijn nog heel wat verenigingen die nog geen naam +
telefoonnummer van een contactpersoon bezorgden.



Overleg jeugdverenigingen – burgemeester
Tijdens de voorbije jaren werd er ongeveer tweejaarlijks een overleg gepland tussen de
jeugdverenigingen en burgemeester.
Daar het enige tijd geleden is, informeert Tine of de jeugdverenigingen momenteel nood hebben
aan dergelijk overleg en wat eventuele agendapunten zijn die kunnen besproken worden.
Vanuit de jeugdverenigingen is er geen vraag naar overleg.



Medewerking jeugdverenigingen 11-juli viering
Op zaterdag 6 juli organiseert de cultuurdienst in het kader van de 11 juli viering een zomerconcert
waarvoor de medewerking van de jeugdverenigingen wordt gevraagd. Hoe deze medewerking
concreet zal ingevuld worden, zal nadien afgesproken worden.
Jeugdverenigingen die hun medewerking verlenen:
- Chirojongens Londerzeel (met ongeveer 10 personen)
- Chiromeisjes Londerzeel (ongeveer 14 personen)
- Scouts Londerzeel (??? Personen)



Scouts Londerzeel meldt dat zij de rechtszaak tegen de leverancier van de vervallen marsepein
gewonnen hebben. Zij hebben recht op een schadevergoeding van € 4.000.



Kalender :

30 maart
13 april
21 april
Eind augustus

Ribbekesfestijn chiromeisjes Klaas
Palm rock rally @ jeugdhuis ODT
Eetfestijn chirojongens Londerzeel
Feestweekend chiro Londerzeel

Volgende JAL: 10 mei om 20u in de chalet van de speelpleinwerking,
Holle Eikstraat, 1840 Londerzeel

