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Aanwezigen:

Rozanne Maes, scouts Londerzeel
Jente Van Doren, scouts Londerzeel
Koen Zwetsloot, chirojongens Londerzeel
Yentl Biebaut, chiromeisjes Londerzeel
Dina Ghordo, chiromeisjes Londerzeel
Lander De Schoenmaeker, chiro Malderen
Flor Vertongen, chiro Malderen
Jaskin Van den Bossche, chiro Malderen
Nette Van Ranst, chiromeisjes Steenhuffel
Britt Roelands, chiromeisjes Steenhuffel
Jannes Ilegems, chiro Malegijs
Nils De Greef, chiro Malegijs
Nick Van Heertum, KAJ D’Aa
Joeri Van den Borre, KAJ D’Aa
Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Maarten Cloots, ondervoorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente

Verontschuldigd:

chirojongens Steenhuffel
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Naar analogie met vorig werkjaar, werd er opnieuw gestart met een quizje om
te testen hoe goed de leden van de JAL hun verslag gelezen hebben.
Uitslag:
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chiromeisjes Londerzeel
Chiromeisjes Steenhuffel
Scouts
Chirojongens Londerzeel
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WERKGROEP LEIDINGSDAG 2015
Er wordt een werkgroep samengesteld voor de uitwerking van de leidingsdag
in maart – april 2015:
- Maarten Cloots
- Kim Falckenbach
- Koen Zwetsloot
- Nette Van Ranst
- Britt Roelands
- Dina Ghordo
Een datum + meer praktische informatie volgt later.
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SUBSIDIES 2014
De werkingssubsidies 2014 zijn bijna volledig berekend en deze zullen op
maandag 15 december ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college
van burgemeester en schepenen. Nadien worden deze doorgegeven aan de
financiële dienst voor uitbetaling.
De andere subsidiebedragen zijn wel al bekend:
- Subsidie kadervorming 2014 bedraagt € 1.615 tegenover € 1.033, 75 in
2013. Er zijn dus heel wat meer aanvragen ingediend van jongeren die een
cursus gevolgd hebben in het jeugdwerk.
- Subsidies grote herstellingen 2014:
€ 81.899,08
- Subsidies kleine herstellingen 2014:
€ 5.950,11
Opmerkelijk is dat er geen enkele jeugdvereniging vrijwilligers heeft ingezet
voor een activiteit in samenwerking met het OCMW of woonzorgcentrum.
Aangezien men hier 70 euro per vrijwilliger mee kan verdienen, wil dit zeggen
dat elke vereniging hiermee € 700 heeft mislopen.
De jeugdverenigingen vermelden dat dit nieuw werd ingevoerd in het
regelement en ze dit volledig uit het oog verloren waren. Zij willen er zeker op
toezien dat deze subsidie in 2015 wel gebruikt zal worden.
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SUBSIDIES 2015
Oproep: jeugdverenigingen die in 2015 subsidies grote herstellingen willen
ontvangen moeten hun dossier met aanvraag uiterlijk 1 februari indienen bij de
jeugddienst.
Van de aanwezige jeugdverenigingen meldt enkel chiro Malegijs dat zij een
dossier zullen indienen.
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TRAJECT KINDERCULTUUR
Kinder en jeugdcultuur is een prioriteit in het jeugdbeleid. De jeugddienst is
via de provinciale jeugddienst met een begeleidingstraject kindercultuur
gestart.
Op dinsdag 16 december om 18u30 gaat er een brainstormmoment door in
het AC. Dit moment stond aanvankelijk gepland in november maar omdat er
te weinig aanwezigen waren werd dit verschoven.
De bedoeling van dat moment is om de jeugdverenigingen en andere
ervaringsdeskundigen aan het woord te laten en samen na te denken over hoe
we kindercultuur in onze gemeente naar een hoger niveau kunnen brengen.
Tine benadrukt dat het erg fijn zou zijn als er een kleine afvaardiging aanwezig
zou zijn vanuit de JAL / jeugdverenigingen!
Volgende personen bevestigen dat zij aanwezig zullen zijn:
- Koen Zwetsloot
- Maarten Cloots
- Dina Ghordo
- Jannes Ilegems
- Nils De Greef
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FONDS EREBURGER ALFRED VAN ROY
Ook in 2015 voorziet Palm Breweries een subsidie in het kader van het Fonds
ereburger Alfred Van Roy.
Jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdwerking kunnen tot uiterlijk
01 maart 2015 een subsidieaanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Elk ingediend project dient zich specifiek te richten op de jeugd, meer concreet
gaat het om investeringen aan gebouwen of omgeving, sociaal – culturele
initiatieven, initiatieven voor het bevorderen van sociale cohesie, gezamenlijke
investeringen van minimum 2 verenigingen,…
De aanvraag omvat een dossier met : toelichting project, begroting, wijze van
financiering, eventuele andere subsidies, timing.
Het volledige subsidiereglement is terug te vinden op de jeugdwebsite. Tine
stuurt dit ook nog eens per mail door naar de jeugdverenigingen.
Kim Falckenbach benadrukt dat dit een uitgelezen kans is voor de
jeugdverenigingen om een extra subsidie te verkrijgen en dat ze deze met
beide handen moeten grijpen.

07

VARIA
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Fiscale attesten deelnemers kamp
Sinds enkele jaren kunnen ouders de kosten voor kinderopvang van
kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen bij hun belastingsaangifte.
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.
Tine benadrukt het belang van deze fiscale attesten. Heel veel
verenigingen maken deze enkel op wanneer de ouders er zelf naar gaan
vragen. Dit is niet de bedoeling!
Het is de bedoeling dat elke jeugdvereniging deze opmaakt voor de
jongeren onder 12 jaar die meegingen op kamp en deze uitdelen/
doormailen naar hun ouders!
Tine stuurt een digitaal exemplaar van de fiscale attesten door naar de
jeugdverenigingen. Verenigingen die papieren exemplaren willen, kunnen
deze afhalen op de jeugddienst.
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Vorming JAC ‘Let’s talk’: een jeugdwerker wil in de eerste plaats
kinderen en jongeren animeren. Soms praten deze echter ook over hun
problemen, moeilijke thuissituatie,… en hoe reageer je dan? Deze vorming
leert jeugdwerkers hoe ze in dergelijke situaties best reageren en hier mee
omgaan.
Tine informeert of er interesse is voor organisatie van deze
vorming. Vooral chiromeisjes Londerzeel, chiromeisjes Steenhuffel
en scouts zijn zeker geïnteresseerd.
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Afspraak is dat alle jeugdverenigingen polsen naar de interesse in hun
leidingsploeg en we volgende JAL bekijken of er voldoende interesse is om
1 of 2 sessies te organiseren.
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Gratis busvervoer in Londerzeel tijdens oudjaarsnacht
Tijdens de nacht van 31 december op 01 januari zal er opnieuw een lijnbus
ingeschakeld worden om feestvierders in Londerzeel veilig te vervoeren.
Om besparingsredenen ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant deze
actie niet meer financieel. De burgemeesters van Kapelle-op-den-Bos,
Londerzeel en Meise staan er echter op dat dit initiatief in samenwerking
met De Lijn wel verder wordt gezet en hebben de financiering
overgenomen.
De dienstregeling is terug te vinden op de website van Londerzeel.
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Kim Falckenbach wenst alle studenten succes met de examens!

o

Kalender
19/12
20/12
27/12
01/01
24/01

Kerstmarkt Londerzeel met oa. een stand van chiromeisjes
Londerzeel en jeugdhuis ODT
Kerstmarkt Steenhuffel met oa. een stand van chiro
Steenhuffel
bonte avond chirojongens Londerzeel
Nieuwjaarsparty @ jeugdhuis ODT
en 25/01
Eestfestijn KAJ D’Aa

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 23/01 OM 20U
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