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Aanwezigen:

Broos Stoffels, Scouts Londerzeel
Victor Steemans, scouts Londerzeel
Jonas Sarens, KLJ Londerzeel
Enya Teirlinck, chiromeisjes Londerzeel
Yentl Biebaut, chiromeisjes Londerzeel
Koen Zwetsloot, chirojongens Londerzeel
Thomas Van Crombruggen, chirojongens Londerzeel
Thijs Lombaert, geïnteresseerde
Kim Falckenbach, voorzitter jeugdraad
Maarten Cloots, ondervoorzitter jeugdraad
Tine Talboom, jeugdconsulente
Tom Troch, schepen van mobiliteit

Verontschuldigd:

Chiro Steenhuffel

01

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

02

TOELICHTING TRAMPROJECT LONDERZEEL
Joost Swinnen van De Lijn licht toe dat men op dit ogenblik onderzoek voert
naar de mogelijkheden om het openbaar vervoer in en rond Londerzeel te
verbeteren door de aanleg van een (snel-)tramverbinding tussen Willebroek,
Londerzeel en Brussel.
Aangezien het project van strategisch belang is voor Londerzeel, is het
belangrijk dat ook de mening van de jeugdadviesraad hierover bekend is.

03

DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING – 17 OKTOBER 2014
Op vrijdag 17 oktober organiseren de jeugdraad en jeugddienst allerlei
activiteiten naar aanleiding van de Dag en nacht van de jeugdbeweging:
- Van 7u tot 9u ontbijt aan station Londerzeel en Malderen
- Vanaf 18u : kinderfuif @ cafetaria Blauvenne
- Vanaf 20u30 optreden + fuif @ cafetaria Blauvenne
Voor het ontbijt wordt de medewerking van de jeugdverenigingen gevraagd.
Chiro Malderen bevestigd dat zij de stand aan station Malderen zullen
bemannen. Voor station Londerzeel zullen Enya en Koekie aanwezig zijn.
De aanwezige jeugdverenigingen ontvangen affiches om mee reclame te
maken en de JAL – verantwoordelijken worden gevraagd om kaarten te
verkopen. Wie die avond in jeugdbewegingsuniform komt, krijgt 2 gratis
drankbonnetjes.
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Jeugdverenigingen die materiaal hebben om de zaal in te kleden (vlaggen,
uniform,…) mogen dit bezorgen aan de jeugddienst.
04

WERKINGSSUBSIDIES JEUGDVERENIGINGEN
Via dit 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,...
Een volledig overzicht van de puntenverdeling is terug te vinden in het
subsidiereglement. Zowel het reglement als het aanvraagformulier zijn terug
te vinden via http://jeugd.londerzeel.be – verenigingen en ondersteuning.
Aanvragen moeten bij de jeugddienst ingediend worden tegen uiterlijk 01
oktober.

05

FUIFBELEID
Tijdens de vorige JAL werd het fuifbeleid reeds besproken. De conclusie is dat
er meer en meer sprake is van overlast ten gevolge van de vele activiteiten die
georganiseerd worden.
Er werd afgesproken dat de jeugdverenigingen binnen hun leidingsploeg
zouden bespreken op welke manier we de overlast zouden kunnen
terugdringen. Één van de voorstellen die gedaan werd tijdens vorige
vergadering is het aanpassen van de geluidsnormen van max 100 db naar max
95 db.
De meningen van de jeugdverenigingen over dit voorstel zijn verdeeld.
Men is het er wel over eens dat deze aanpassing de voorkeur krijgt op het
vervroegen van het sluitingsuur.
De jeugdverenigingen vinden het echter wel jammer dat er tijdens de voorbije
jaren altijd maar meer en meer regels werden opgelegd wat het fuifbeleid
betreft en dat hun vraag naar een betaalbare fuifinfrastructuur (die mogelijk
ook een oplossing kan bieden aan het geluidoverlastprobleem) compleet
onbeantwoord blijft.
Er wordt afgesproken om tijdens de komende Dag en nacht van de
jeugdbeweging de toepassing van de aangepaste geluidsnormen te testen en
te evalueren tijdens de volgende JAL.

06

Verslag JAL

VARIA
o

Op zondag 05 oktober vindt in Hofstade het jaarlijkse Sportival van Bloso
plaats. De gemeentelijke sportdienst legt hiervoor opnieuw bussen in.
Jeugdverenigingen die hiervan wensen gebruik te maken, dienen contact
op te nemen met de sportdienst via sport@londerzeel.be en dit uiterlijk
tegen 19 september.

o

Tine vraagt aan de jeugdverenigingen om de contactgegevens van hun
hoofdleiding en JAL – verantwoordelijken te bezorgen.
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o

Koen Zwetsloot van chirojongens Londerzeel vraagt om opnieuw de
mogelijkheid te bekijken voor het al dan niet invoeren van een
aanplakreglement voor affiches. Er wordt afgesproken om dit volgende JAL
te behandelen als er hopelijk meer jeugdverenigingen aanwezig zijn.

o

Naar aanleiding van de aflevering van het één – programma VOLT melden
de jeugdverenigingen die op domein de Burcht zitten dat er drugs gebruikt
wordt, ook op het moment dat er kinderen aan het spelen zijn.
Tine meldt dit aan politie en bekijkt wat er kan gedaan worden.

o

Kalender
07/09
Pannenkoeken @chiromeisjes Londerzeel
Kermisweekend september Streekbieren + opening jeugdlokalen Scouts
27/09
La nuit de folie chirojongens Londerzeel

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 24/10 OM 20U
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