Verslag JAL
04 april 2014 – GC Gerard Walschap
Aanwezigen:

Broos Stoffels, Scouts Londerzeel
Victor Steemans, scouts Londerzeel
Daan Van Uytvanghe, jeugdhuis ODT
Ellen Lauwers, jeugdhuis ODT
Sara Van Obbergen, jeugdhuis ODT
Enya Teirlinck, chiromeisjes Londerzeel
Yentl Biebaut, chiromeisjes Londerzeel
Koen Zwetsloot, chirojongens Londerzeel
Thomas Van Crombruggen, chirojongens Londerzeel
Jeroen De Prins, chirojongens Londerzeel
Jonas Sarens, KLJ Londerzeel
Joeri Van den Borre, KAJ D’Aa
Louise Robyns, chiromeisjes Klaas
Nette Van Ranst, chiromeisjes Klaas
Britt Roelands, Chiromeisjes Klaas
Arne Bernaerts, Chirojongens Klaas
Silke De Greef, chiro Malegijs
Wouter Van den Bosch, chiro Malegijs
Thijs Lombaert, geïnteresseerde
Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Maarten Cloots, ondervoorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente
Gerda Verhulst, schepen van jeugd

Verontschuldigd:

chiro Malderen
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Broos Stoffels vraagt of het mogelijk is om de verslagen sneller door te sturen
ipv samen met de agenda van de volgende vergadering.
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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TOELICHTING PROJECTEN FONDS ALFRED VAN ROY
Er werden 11 aanvragen ingediend voor het Fonds Alfred Van Roy. Alle
aanvragen worden toegelicht aan de jeugdraad die vervolgens een advies
formuleert. Dit advies wordt voorgelegd aan de commissie die de uiteindelijke
beslissing neemt.
Volgende projecten worden toegelicht:

Vereniging

Project

raming

KFC Malderen

Vervangen douches + verwarming
kleedkamers

€ 13.000

Vzw De Kampanje

Brandveilig maken van de infrastructuur

€ 23.500

Chirojongens Klaas

Uitbreiding en vervanging tenten

€ 9.000

Chiromeisjes Klaas

Aankoop veldbedden

€ 3.500

Chirojongens
Londerzeel

Renovatie achtergevel

€ 12.000

Forever Band

Daguitstap + ledenweekend

€ 10.000

SK Londerzeel

Aankoop van doelen voor de jeugdwerking
+ aankoop van twee defibrillatoren

€ 10.000

Scouts en gidsen Londerzeel

Meerkost verbouwingswerken

€ 33.500

Jeugdhuis ODT

Aankoop terras + afsluiting (verplicht via
nieuw reglement), podium, frigo’s,
vervangen elektriciteit

€ 28.000 (of € 17.000 in
geval de omheining van
het terras zelf gemaakt
mag worden)

Chiro Malegijs

Isolatie en bepleisteren buitengevel +
vervangen ramen

€ 50.000

KLJ Londerzeel (aanvraag
was te laat)

Wereldrecordpoging weekend

???

De aanwezige jeugdverenigingen werden gevraagd om via geheime stemming
een top vier op te stellen.
Rekening houdende met het feit of de aanvraag op tijd binnen was en of de
vereniging in het verleden al subsidies ontving in het kader van het Fonds
Alfred Van Roy, bracht de jeugdraad volgend advies uit:
€
€
€
€
€
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EVALUATIE LEIDINGSDAG
De leidingsdag vond plaats op zaterdag 29 maart. Er waren ongeveer 80
aanwezigen.
Opmerkingen vanuit de jeugdraad:
- Leuk spel. Vraag om volgend jaar een gelijkaardige avond uit te werken.
- Victor Steemans zegt dat hij aanvankelijk geen fan was van de gemengde
ploegen, maar vond dit uiteindelijk heel goed meevallen.
- Er wordt gevraagd om volgend jaar ook wijn of cava te voorzien.
Tine bedankt alle leden van de werkgroep. Zonder hen was het niet mogelijk
geweest om die avond uit te werken. Chiromeisjes en jongens Klaas waren
nieuw en zorgden dit jaar voor extra inspiratie.
Een warme oproep aan andere jeugdverenigingen om zich volgend jaar ook te
engageren.
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PLAATSEN PUBLICITEITSBORDEN ACTIVITEITEN
Sinds 01 januari 2014 zijn er nieuwe regels van toepassing met betrekking tot
het plaatsen van publiciteitsborden voor activiteiten:
- Geen borden op openbaar domein
- Binnen de bebouwde kom enkel in voortuinen
- Buiten de bebouwde komen enkel op bebouwde percelen, niet op akkers en
velden
- Borden wegnemen binnen de week na het evenement
- Maximale grootte van de borden 2m²
JAL vindt het jammer dat deze beslissing genomen werd. Tine meldt dat men
tevreden mag zijn met deze regels want een strikte toepassing van de
wetgeving brengt veel strengere regels met zich mee.
De jeugdverenigingen vragen zich af wat te doen met gesjorde
promotiestanden. Ook op deze zijn de bovenstaande regels van toepassing.
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VOORBEREIDING OVERLEG JEUGDVERENIGINGEN – BURGEMEESTER
Tine informeert of de jeugdverenigingen een overleg willen plannen met de
burgemeester.
Er wordt afgesproken om de burgemeester uit te nodigen voor de JAL van
vrijdag 20 juni.
Tegen de JAL van mei zullen de jeugdverenigingen navraag doen in hun
leidingsploeg voor agendapunten.
Agendapunten die nu al worden aangehaald:
- Betaalbare fuifgelegenheid in Londerzeel
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VERANTWOORDINGSNOTA
Als afsluiter van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 moet de jeugddienst een
verantwoordingsnota opstellen waarin wordt weergegeven welke doelstellingen
werden bereikt, welke acties hiervoor werden ondernomen en wat het
financiële plaatje is dat hier aan vast hangt.
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Er wordt afgesproken dat Tine de verantwoordingsnota per mail doorstuurt
naar alle leden van de jeugdraad. Opmerkingen mogen doorgestuurd worden
naar jeugd@londerzeel.be
07

VARIA
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Op zondag 27 april organiseren de cultuur – en jeugddienst een
multiculterele markt met Brazilië en Marokko in de kijker. Alle
jeugdverenigingen worden uitgenodigd.
Volgende activiteiten staan op het programma:
Toonmoment Marrokaanse bruidskledij en feestkledij
Hapjes en drankjes
Braziliaanse show
Optreden Marokkaanse dans
Workshop capoeira van 14u tot 15u (vooraf inschrijven bij jeugddienst
verplicht)
…
Maarten Cloots merkte tijdens het vormingsweekend van de
speelpleinwerking op dat de jeugd niet in alle gemeenten gelukkig is met
de jeugdconsulente en vindt dat dit in Londerzeel dik oké is.
Kalender
04 april
05 april
05 april
18 april
19 april
19 april
03 mei
08 juni

DJ contest @ chiro Malegijs
Nostalgiefuif @ jeugdhuis ODT
Spaanse eetfestijn scouts Londerzeel
Jeugdhuizentocht ODT
Jinnema Despicable Me scouts Londerzeel
Ribbekesfestijn chiromeisjes Klaas
Jam – night @ jeugdhuis ODT
Palm Beach Party

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP
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