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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd
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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chirojongens Londerzeel
chiromeisjes Steenhuffel
chirojongens Steenhuffel
scouts Londerzeel
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punten
punten
punt
punt

TOEGANKELIJKHEIDSREGELING DOMEIN DE BURCHT
Het bos op domein de Burcht wordt druk gebruikt door jeugdverenigingen als
speelbos. Dit is bij wet verboden tenzij er een geldend
toegankelijkheidsreglement kan worden voorgelegd. Vzw De Burcht kiest
ervoor dit gebruik te laten regulariseren. Spelen in het bos kan in Vlaanderen
enkel wanneer de percelen zijn opgenomen in een goedgekeurd
toegankelijkheidsreglement die de percelen aanduidt als ‘speelzone’. Elk
toegankelijkheidsreglement en elke speelzone moeten een gunstig advies
krijgen van de jeugdraad van de betrokken gemeente.
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Tine verduidelijk dat er in de praktijk dus niet wijzigt voor de
jeugdverenigingen die gebruik maken van dit speelbos.
De jeugdraad geeft een positief advies.
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FONDS EREBURGER ALFRED VAN ROY
Naar analogie met de voorbije jaren voorziet Palm Breweries ook in 2014 een
subsidie van € 25.000 in het kader van het Fonds ereburger Alfred Van Roy.
Jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdwerking kunnen tot uiterlijk
01 maart 2014 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 blikt terug naar de vorige editie en het feit dat er geen
enkele jeugdvereniging toen een aanvraag indiende. Ze moedigt de
jeugdverenigingen aan om dit jaar wel projecten in te dienen en deze kans op
een extra subsidie niet te laten liggen.
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NIEUW REGLEMENT UITLEENDIENST
De gemeenteraad heeft in september enkele wijzigingen aan het
uitleenreglement goedgekeurd. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf 01
januari 2014.
Tine licht de grootste veranderingen in het nieuwe reglement toe:
- Verenigingen kunnen maximum 60m² podium uitlenen (vroeger 80m²).
Bijkomende podiumelementen moeten gehuurd worden in de private sector
tenzij de gemeente nog voldoende materiaal ter beschikking heeft op de
dag van de activiteit.
- Het transport van het podium, tentoonstellingspanelen, nadarelementen,
tentjes en stroomaggregaat wordt betalend (€ 25). Deze vergoeding moet
vooraf betaald worden door overschrijving. Zonder betaling kan het
transport niet doorgaan.
Er is geen mogelijkheid om dit materiaal zelf af te halen. Enkel beamer,
scherm en geluidinstallatie zijn verplicht af te halen op de uitleendienst.
Reactie JAL:
- JAL betreurt het dat zij niet gevraagd werd om een advies uit te brengen
over eventuele wijzigingen van dit reglement. Daar de jeugdverenigingen
toch heel wat evenementen organiseren en dit reglement een impact heeft
op hen, waren zij graag hierbij betrokken geweest.
- In verband met de uitlening van podium vragen de jeugdverenigingen zich
af hoeveel tijd vooraf zij kunnen weten of er extra podium beschikbaar is?
Tine vraagt dit na.
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Chirojongens Steenhuffel vraagt zich af of je een dubbele
transportvergoeding moet betalen als technische dienst twee maal moet
rijden voor het transporteren van de uitgeleende materialen?
Tine vraagt na.
Tine stuurt het volledige gewijzigde reglement door als bijlage bij het
verslag van deze vergadering.
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ADVIES SUBSIDIEREGLEMENT ‘INVESTERINGSTOELAGE
JEUGDINFRASTRUCTUUR’
Het voorstel voor het nieuwe subsidiereglement ‘investeringstoelage voor
jeugdinfrastructuur’ werd samen met de agenda van dit overleg doorgestuurd.
Tine overloopt de belangrijkste items in dit reglement:
- Jeugdverenigingen kunnen voor een nieuwbouw en grote renovatiewerken
een subsidie ontvangen van 70% van de totale kostprijs van de werken
met een maximum van € 100.000.
Opmerking: de jeugdverenigingen die investeringssubsidies hebben
genoten sinds 2007 kunnen enkel nog bijkomende subsidies aanvragen in
zoverre zij het maximumbedrag van € 100.000 nog niet hebben
overschreven.
Jeugdverenigingen die willen weten hoeveel subsidies ze nog kunnen
aanvragen, kunnen dit vragen via een mail naar jeugd@londerzeel.be .
-

Jeugdverenigingen kunnen voor kleine herstellingswerken een subsidie
ontvangen van 50% van de totale kostprijs van de werken met een
maximum van € 10.000.
Deze werken dienen betrekking te hebben op brandveiligheid, elektriciteit,
duurzaamheid en toegankelijkheid.
Voor de toekenning van deze subsidie wordt niet teruggegaan in het
verleden. Elke vereniging start dus op 01 januari 2013 met € 10.000.
Omdat niet alle herstellingswerken meer in aanmerking komen
voor subsidies (vb. verfraaiingswerken zoals verven) vraagt Tine
aan de jeugdverenigingen om enkel die facturen in te dienen die
volgens het reglement in aanmerking komen. Facturen van de
gamma dienen door de jeugdverenigingen zelf vooraf uitgesplitst te
worden volgens het geldende reglement.
De jeugdverenigingen vinden het moeilijk om in te schatten welke
werken/materialen wel of niet in aanmerking komen. Tine stelt voor dat ze
in geval van twijfel de facturen toch best indienen en het college van
burgemeester en schepenen laten beslissen over de geldigheid ervan.

Advies van de jeugdraad:
- Jeugdhuis ODT vindt het jammer dat er ook in het nieuwe reglement geen
rekening werd gehouden met hun vraag om geluid, licht en tapinstallatie te
subsidiëren.
- JAL vindt het positief dat het percentage voor grote herstellingswerken
werd opgetrokken tot 70%, waar er aanvankelijk sprake was van 30%.
- JAL vindt het positief dat er via het systeem van kleine herstellingen nog
een subsidie wordt voorzien voor die jeugdverenigingen die geen subsidies
voor grote herstellingen meer kunnen aanvragen.
- JAL geeft een positief advies.
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RESULTATEN CONTROLE BRANDVEILIGHEID JEUGDLOKALEN
Op zaterdag 26 oktober ging de rondgang brandveiligheid in de jeugdlokalen
door. Uitgezonderd het jeugdlokaal van Scouts Londerzeel (verbouwingen),
werden alle jeugdlokalen gecontroleerd.
Jammer genoeg kan er opgemerkt worden dat de resultaten minder goed
waren dan vorig jaar. Kim Falckenbach vindt ook dat de algemene orde en
netheid beneden alle peil was. Zij vindt dit een gebrek aan respect en vraagt
met aandrang aan de jeugdverenigingen om in de toekomst het lokaal proper
te maken voor de rondgang.
Daarnaast vraagt zij om er beter op toe te zien dat de aanwezige
contactpersoon van de vereniging beter op de hoogte is zodat reacties als ‘oei,
een lokalenmap, wat is dat?’ niet meer voorvallen.
Tine stuurt de brandvoorkomingsrapporten met de resultaten van de rondgang
door naar de jeugdverenigingen.
Een extra opmerking met betrekking tot brandveiligheid:
Jeugdlokalen die overnachtingen organiseren in hun jeugdlokaal (zowel aan
externe groepen als de eigen groepen) worden met aandrang gevraagd om dit
te melden aan brandweer, politie en burgemeester!
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VARIA
o

Evenementenloket
Minimum 3 maanden vooraf dienen alle verenigingen activiteiten (zoals
fuiven) te melden en goedkeuring te vragen via het aanvraagformulier in
het evenementenloket (zie website).
In de praktijk blijkt dat oa. heel wat jeugdverenigingen zich niet aan deze
tijdslimiet houden. Er worden zelfs tot 2 weken vooraf nog aanvragen
ingediend.
Dit is niet langer werkbaar voor de gemeentelijke administratie. Er wordt
met aandrang gevraagd om een activiteit onmiddellijk te melden wanneer
de datum ervan wordt vastgelegd en dit minimaal 3 maanden vooraf. Op
die manier kan ook de communicatie met brandweer en politie vlotter
verlopen!
Jeugdverenigingen die zich hier in de toekomst niet aan houden, lopen het
risico hun evenement niet te mogen organiseren. Bovendien zal het tijdelijk
indienen van een aanvraag mee in rekening genomen worden bij het al dan
niet toekennen van werkingssubsidies hiervoor.
Jeugdhuis ODT merkt op dat zij sommige evenementen pas twee weken
vooraf plannen. Tine meldt dat dit niet langer kan en dat zij de planning
van hun activiteiten zullen moeten aanpassen.
Tine stelt voor dat jeugdhuis ODT eventueel contact opneemt met de
uitleendienst om hierover eens rond de tafel te zitten.

o
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Werkgroep leidingsdag 2014
Leden van de werkgroep: Simon, Arne, Britt, Viske, Nette, Enya, Koekie,
Cloots en Mexx.
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Evaluatie Trip Lokaal
Op woensdag 04 december namen chiromeisjes Steenhuffel, chirojongens
Steenhuffel, chirojongens Londerzeel, voorzitter Kim en ondervoorzitter
Cloots deel aan de vorming Trip Lokaal.
Niet iedereen was even enthousiast over de inhoud van de vormingssessie
die hij/ zij volgde. Iedereen was wel unaniem over de goede sfeer die
avond.
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Iedereen beroemd
Tijdens de week van 16 december komt het één programma ‘Iedereen
beroemd’ naar Londerzeel. Hiervoor is men nog op zoek naar interessante
Londerzelenaren die hiervoor in aanmerking komen.
Ideeën vanuit de jeugdraad: Douf, Jean, dame die altijd met een hele troep
honden op wandel is.

o

o

Nette van Ranst van chiromeisjes Klaas vraagt of er een mogelijkheid
bestaat dat er vanuit de gemeente een EHBO – vorming georganiseerd
wordt. Ook de andere jeugdverenigingen zijn vragende partij.
Tine stelt voor dat alle jeugdverenigingen tegen uiterlijk volgende JAL aan
de jeugddienst laat weten hoeveel personen van zijn/ haar leidingsploeg
interesse heeft. Op basis hiervan kan Tine onderzoeken of het praktisch
haalbaar is om dergelijke vorming te organiseren.
Kalender
07 december
20 december
21 december
31 december
25 en 26 januari
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Retro-td Scouts Londerzeel
jeugdhuis ODT op kerstmarkt Londerzeel
Kerstmarkt Steenhuffel met chiromeisjes en
chirojongens
Oudejaar @ jeugdhuis ODT
Italiaanse Kermis KAJ D’Aa
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