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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
chiromeisjes Londerzeel
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punten
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punt
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VOORBEREIDING OVERLEG JEUGDVERENIGINGEN – BURGEMEESTER
Tijdens de volgende JAL, op vrijdag 20 juni, zal de burgemeester langs komen
voor een overleg met de jeugdverenigingen.
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Zoals afgesproken tijdens de vorige vergaderingen worden de agendapunten
overlopen:
 Chiromeisjes Londerzeel haalt aan dat er nog steeds veel afval
achtergelaten wordt aan hun jeugdlokalen, vermoedelijk van studenten die
daar ’s middags lunchen.
 Fuifbeleid:
- Er is nog altijd een heel grote vraag naar betaalbare fuifinfrastructuur.
-

De jeugdverenigingen hebben het gevoel dat zij steeds strengere
voorwaarden krijgen opgelegd vanwege politie (vb. omtrent
sluitingsuur). Over deze wijzigingen in het fuifbeleid werd echter nog
niets gecommuniceerd en er werd ook geen inspraak/overleg gepleegd
met de jeugdverenigingen.

 Chirojongens Klaas melden dat zij nog een aantal agendapunten hebben,
maar dat ze deze per mail nog zullen doorsturen.
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FONDS ALFRED VAN ROY
Op woensdag 23 april kwam de commissie van het Fonds Alfred Van Roy
samen om een beslissing te nemen over de ingediende projecten.
Daarnaast werd er tijdens deze commissie ook reeds kort aangehaald om
enkele aanpassingen te doen in het reglement (vb. hoe vaak je een project
mag indienen). Robert heeft een voorstel tot aanpassing van het reglement
uitgewerkt en dit zal voorgelegd worden aan Palm Breweries. Wanneer er
meer duidelijkheid bestaat over de mogelijke aanpassingen, wordt dit zeker
nog besproken op de JAL.
De beslissing van 2014 zal bekend gemaakt op een officieel moment dat zal
plaatsvinden in brouwerij Palm. De datum hiervan is nog niet bekend. Vanaf
het moment dat er meer duidelijk hierover is, ontvangen de verenigingen die
een aanvraag indienden een uitnodiging.
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MATERIAALMAGAZIJN
KLJ en chirojongens Londerzeel hebben een bestelling geplaatst bij
Materiaalmagazijn. Andere verenigingen die ook een bestelling plaatsten
worden gevraagd om hun bevestigingsmail te bezorgen aan de jeugddienst.
In de loop van juni (juiste datum is nog niet bekend) zal de technische dienst
van de gemeente het materiaal van de jeugddienst en Londerzeelse
jeugdverenigingen ophalen waarna de jeugdverenigingen hun bestelling
kunnen afhalen bij de jeugddienst.
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FISCALE ATTESTEN
Ouders kunnen 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.
Opgelet: Deze fiscale attesten hebben betrekking op het kamp van 2013.
De fiscale attesten worden uitgedeeld aan de jeugdverenigingen.
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VARIA
o

Update bouw Gildencomplex Malderen
De aannemer (de firma Jan De Nul) heeft bevestigd dat op 19 mei 2014
wordt gestart met de plaatsing van de containers die dienst zullen doen als
tijdelijk onderkomen voor de jeugdverenigingne. De aannemer schat dat de
inrichting ongeveer een week tijd in beslag zal nemen, zodat de
jeugdverenigingen vanaf 27 mei 2014 kunnen starten met de herlocalisatie
naar de nieuwe lokalen. Zij krijgen 2 weken de tijd voor deze herlocalisatie
waarna de afbraakwerken van de bestaande gebouwen van het Gildenhuis
zullen worden aangevat.

o

Dag en nacht van de jeugdbeweging
Thijs Lombaert, lid van de werkgroep die een voorstel uitwerkte voor ‘Dag
en nacht van de jeugdbeweging’ vraagt aan schepen Gerda Verhulst
waarom het voorstel niet aanvaard werd door het college van
burgemeester en schepenen.
Schepen Gerda Verhulst licht toe dat er verscheidene redenen aan de basis
van deze beslissing liggen:
- De hoge kostprijs van het totale project
- De locatie, waar in het verleden al meermaals klachten van
geluidsoverlast waren.
- Grote personeelsinzet technische dienst
- Het concept : waarom een fuif?
Thijs Lombaert licht toe dat de fuif geen doel op zich is, maar eerder een
logische afsluiter van de avond. De kinderfuif gevolgd door optredens van
lokale groepjes waarbij de Londerzeelse jeugd wordt samengebracht, staat
voorop die avond.
Chiro Steenhuffel benadrukt dat er in andere steden en gemeenten naar
aanleiding van ‘Nacht van jeugdbeweging’ altijd een fuif georganiseerd
wordt.
Er wordt afgesproken met schepen Gerda Verhulst dat de werkgroep een
aangepast voorstel zal uitwerken rekening houdende met bovenstaande
opmerkingen. Dit voorstel wordt door de jeugddienst opnieuw voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen.
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Verhuur en verkoop tenten door KAJ jongens Malderen
Zoals tijdens vorige JAL aangehaald door Schepen Gerda Verhulst,
beschikken KAJ jongens Malderen nog over een aantal tenten die zij niet
meer gebruiken. De komende zomervakantie zullen zij hun tenten verhuren
/ ontlenen. Na de zomervakantie zullen zij eventueel overgaan tot de
verkoop van enkele stuks.
Zij hebben momenteel al contact gehad met chiro Malegijs, chiro
Steenhuffel en Scouts.
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Special olympics
Schepen Gerda Verhulst licht toe dat er in september, naar aanleiding van
de Special olympics (mensen met een verstandelijke beperking) in
Antwerpen, een delegatie van Kroatische sporters naar Londerzeel zal
komen. Omwille van de grote kostprijs van deze reis voor de Kroaten, zijn
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alle manieren van sponsoring welkom. Ook jeugdverenigingen zijn welkom
om iets te organiseren ten voordele van deze delegatie.
Schepen Gerda Verhulst vraagt aan de jeugdverenigingen of zij een
concretere toelichting willen krijgen van iemand van de organisatie.
De jeugdverenigingen bespreken dit in hun leidingsploeg en laten iets
weten aan de jeugddienst indien er interesse is.
o

Kalender
9 mei
10 mei
08 juni

nieuwjaar2.0@jeugdhuis ODT
Jam – night @ jeugdhuis ODT
Palm Beach Party

VOLGENDE JAL GAAT DOOR OP VRIJDAG 20 JUNI OM 20U
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