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01

VERWELKOMING JEUGDAVIESRAAD EN GOEDKEURING VORIG
VERSLAG
Voorzitter Koen Zwetsloot heet iedereen welkom en legt voor de nieuwe leden
de werking van de jeugdraad uit. Zo moedigt Koen aan dat de leden van de
JAL zelf met ideeën/suggesties naar voren mogen komen. Op die manier kan
de JAL actief zelf zaken uitwerken en advies geven aan het college van
burgemeester en schepenen.

02

OPROEP NIEUWE VOORZITTER EN/OF ONDERVOORZITTER
Voorzitter Koen en ondervoorzitter Simon wensen hun (onder)voorzitterschap
vanaf januari 2019 te beëindigen. Voorzitter Koen Zwetsloot nodigt de
geïnteresseerde JAL leden uit om zich kandidaat te stellen vóór komende JAL
(16/11/2018) en dit te laten weten aan de jeugddienst via
jeugd@londerzeel.be.
Als kandidaat dien je jezelf op de JAL van 16 november voor te stellen en aan
te geven waarom jij verkozen wilt worden. Tijdens deze JAL gaan we meteen
over tot stemming en wordt een nieuwe voorzitter en eventuele
ondervoorzitter gekozen.
Nadien organiseren we een drink op het nieuwe (onder)voorzitterschap in
jeugdhuis Onder de Toren.
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VOORSTELLING PLAY DAY
De jeugdraad verwelkomt Elke Coremans. Zij wilt de jeugdverenigingen wat
meer informatie geven over haar nieuwe app ‘PlayDay’.
Elke is zelf moeder en werkt samen aan deze app met andere ouders van
jonge kinderen. Zij stellen vast dat het met meerdere kinderen moeilijk is om
steeds op de hoogte te zijn van alle activiteiten en afspraken van hobby- of
sportclubs. Wanneer dan een jeugdvereniging of sportclub een activiteit
verplaatst, gebeurt het snel dat ouders hiervan niet op de hoogte zijn. Ook de
jeugdverenigingen zelf verdrinken vaak in de administratieve rompslomp.
Om dit te vergemakkelijken voor zowel jeugdvereniging als ouders, ontworpen
zij de gratis app ‘PlayDay’. Hieronder geven we graag wat extra info:
PlayDay is een VZW die werd gelanceerd in samenwerking met Stad Peer,
Limburg Startup – LSU, Netwerk Ondernemen en UiT in Vlaanderen. Hun
missie? Ouders helpen met hun organisatiepuzzel, de administratieve planlast
bij verenigingen, sportclubs en scholen verminderen en het sociale weefsel
binnen de lokale gemeenschap versterken. Kunnen jullie als jeugdvereniging
wel wat hulp gebruiken bij de communicatie met je leden en wellicht ook wat
extra werkingsmiddelen? Dan bieden zij die graag! PlayDay is namelijk een
gratis en heel gebruiksvriendelijk communicatieplatform.
De grootste troeven:
- Van een vaak moeizame monoloog naar een digitale dialoog: ga de dialoog
aan met je leden via chat, e-mail en push notificaties. Krijg inzicht in wie
de activiteiten zal bijwonen en exporteer daar makkelijk lijsten van en
statistieken over. Je linkt makkelijk de juiste contactpersoon aan de juiste
groep en kan ook een ‘bestuursgroep’ maken zodat de communicatie
tussen leiders eveneens vlot verloopt.
-

Extra werkingsmiddelen: dankzij PlayDay. Plus kunnen verenigingen extra
werkingsmiddelen genereren. Niet door vaak arbeidsintensieve
verkoopacties of eetavonden, maar gewoon door mee te profiteren van de
online aankopen die hun leden doen. Ook geld innen kan eenvoudig
dankzij de betaalknoppen.

-

Planlastvermindering: kampbenodigdheden communiceren; verwittigen bij
last minute wijzigingen van activiteiten; digitale antwoordstrookjes maken;
documenten digitaal ter beschikking stellen; foto’s en video’s delen zonder
de privacy wetgeving te schenden, … deze en nog veel meer diensten
kunnen de gebruikers gratis benutten.

Ondervoorzitter Simon Tassignon ziet alvast het nut in van deze app. Hij
motiveert de jeugdverenigingen om zeker de app ter sprake te brengen op een
volgend leidingoverleg.
Elke Coremans laat nog weten dat jeugdverenigingen haar altijd vrijblijvend
mogen contacteren indien zij meer uitleg wensen, een demo willen zien en/of
hulp bij de opstart wensen. Mailen kan naar Elke via elke@playday.be.
04

OPROEP VRIJWILLIGERS ‘DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING’
Om het engagement van de verschillende jeugdverenigingen te vieren,
organiseert de jeugddienst i.s.m. de jeugdraad ‘Dag en Nacht van de
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jeugdbeweging’ op vrijdag 19 oktober. Hieronder het programma van deze
feestdag:
Planning van de dag
7u tot 9u:
19u tot 20u30:
22 uur tot 23u30:

Ontbijt aan station Londerzeel en Malderen
Kinderfuif
Optreden door lokale groep

23u30 tot 03u30:

Fuif met lokale dj’s
23u30 tot 00u30 : DJ RNO
00u30 tot 02.00u: DJ Massive
02.00u tot 03u30: DJ Joe and the donkeys

Voorzitter Koen Zwetsloot en ondervoorzitter Simon Tassignon bevragen de
leden van de JAL of zij nog willen meehelpen tijdens deze dag. Op volgende
momenten kunnen we nog hulp gebruiken:
-

Opzetten van de fuif op donderdagavond 18 oktober vanaf 19 uur in de
Blauvenne

-

Helpen op het ontbijt aan het station van Londerzeel op 19 oktober vanaf 7
uur

-

Helpen tijdens de shiften (hamburgers, bonnetjes, inkom) op de fuif zelf
vanaf 21 uur

Leden die graag meehelpen, mogen een seintje geven aan de jeugddienst via
jeugd@londerzeel.be.
05

WERKINGSSUBSIDIES
Via het subsidiereglement ontvangen de jeugdwerkinitiatieven subsidies op
basis van een puntensysteem. Men ontvangt o.a. punten voor het aantal
leden, aantal gebrevetteerde leiders/leidsters, organisatie van
optredens/fuiven, inzet vrijwilligers voor het goede doel,...
De meeste jeugdverenigingen hebben een aanvraag voor deze
werkingssubsidies ingediend bij de jeugddienst. Jeugdconsulente Margo
Willems laat weten dat zij nadat zij het verslag van de brandcontrole krijgt
(midden oktober), zal starten met de berekening van deze werking subsidies.
De uitbetaling van deze subsidies zal normaal gezien gebeuren voor het einde
van het jaar.
Het reglement van deze werkingssubsidies is raad te plegen via
https://jeugd.londerzeel.be/werkingssubsidies-jeugdwerk.

06

11.11.11 ACTIE
Voorzitter Koen Zwetsloot geeft aan dat jeugdverenigingen nog steeds
vrijwilligers voor een goed doel nl. de 11.11.11-actie kunnen inzetten. Het
inzetten van maximum 10 vrijwilligers aan een goed doel, telt nog mee voor
de werkingssubsidies.
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Het weekend van 10 en 11 november kunnen jeugdverenigingen zich inzetten
voor deze actie.
Indien jeugdverenigingen zich willen engageren, mogen ze contact opnemen
met een contactpersoon per deelgemeente.

Contactpersoon
De Donder Ria
Hofmans Kamiel
Schelkens Petra
Liselotte Vandoorne

Tel.
0473/48 26
13 052 30 95
05
0473/68 48 71
0479 30 50 81
52 399 267

Comité
Centrum
Malderen
Sint-Jozef
Steenhuffel

E-mail
m.debont@telenet.be
kamiel.hofmans@gmail.com
petraschelkens@gmail.com
duurzaamheid@londerzeel.be

De opzet blijft hetzelfde als vorig jaar:
 Verkoop van wenskaarten
 Verkoop van fluostiften
 Verkoop van chocolade
Wisselgeld kan voor gezorgd worden op aanvraag.
Contact personen:
07

EVALUATIE DEBATAVOND
Jeugdconsulente Margo Willems bevraagt de JAL leden hoe zij het politiek
debat van 18 september hebben ervaren.
De reacties zijn over het algemeen positief. Zo geven verschillende leden aan
dat ze door dit debat de politieke partijen en diens kandidaten beter hebben
leren kennen. Sommige leden hebben door dit debat meer interesse in de
gemeentepolitiek gekregen en gaan dan ook bewuster stemmen.
Qua organisatie geven de JAL leden aan dat er meer reclame mocht gemaakt
worden voor dit debat. Ook misten zij toch interactie vanuit het publiek. Als
laatste besluiten ze dat het ook beter zou zijn moest er maar 1 afgevaardigde
per politieke partij mogen deelnemen. Daardoor zou er minder worden
uitgeweken van de te bespreken thema’s.

08

HERBRUIKBARE BEKERS
Voorzitter Koen Zwetsloot brengt de herbruikbare bekers ter sprake. Op
voorgaande jeugdraden hebben we gesproken over het gebruik van deze
bekers en de eventuele mogelijkheid om deze in de uitleendienst aan te
bieden.
Jeugdconsulente Margo geeft aan dat zij hierover gesprokken heeft met Iris
Bauwens van de milieudienst. Iris heeft interesse in dit project en gaat alvast
budget proberen te voorzien in 2019 om bekers aan te kopen voor de
uitleendienst. Vanuit de dienst Vrije Tijd is er naar PALM Breweries gemaild om
te horen of zij deel wensen uit te maken van dit project (bv. zowel
gemeentelogo als logo van de PALM op de bekers). Tot op heden hebben we
nog geen antwoord van PALM Breweries ontvangen.
Jonas Thielemans van jeugdhuis Onder de Toren stelt voor om de uitleen van
deze bekers te verwerken in het evenementenloket. Daardoor kan de uitleen
van de bekers vlotter verwerkt worden.
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VARIA
-

10

Vuilbakken in Groene Long:
De chirojongens van Londerzeel vragen meer vuilbakken aan de Groene Long
en ook dat de huidige vaker worden leeggemaakt. Nu krijgen zij vaak te
maken met zwerfvuil doordat de vuilbakken vaak overvol zitten.
AGENDA
14/10:
19/10:
03/11:
10/11:
24/11:

Mosselfestijn van Chiro Malderen
Dag en nacht van de jeugdbeweging
Parochiezuip van jeugdhuis ODT
Festum (speciale editie) van Chiro Malderen
Dag van de jeugdhuizen bij jeugdhuis ODT

VOLGENDE JAL:
Vrijdag 16 november 2018 om 20 in jeugdhuis Onder de Toren
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