Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

17 september 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Axel Desmedt, Jelle Slaus, Katrien Van Malder en Wouter Van den Breen (bestuur), Inez Van
Stappen en Sharon Van Rode (VVVKB Heiveld), Dries Roels, Tim Meskens en Niels Dejonghe (KSA
Opwijk), Regna Vandeputte en Charlotte Van Haver (Jeugdharmonie), Lobke Uyttersprot en
Merel Fieremans (Chiro Pol), Niels Verdoodt en Jarne Van Elewyck (12+ Mazenzele), Jana
Vanderstraeten, Tim Van Mol en Jelle Van Gijseghem (KSA Droeshout), Joske Vermeir (Schepen),
Nathalie Moons (Nijdrop), Ineke Segers (Jeugddienst)

Verslag:

Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
De nieuwe controleurs van het kasverslag zijn Nathalie en Lobke. Het kasverslag wordt goedgekeurd.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: Geen nieuws.
Chiro Pol: 29/09 is er de Duvel-TD in St-Pol.
Jeugdharmonie: Openingsactiviteit op 29/09.
KLJ Nijverseel: 30/09 houden ze Carwash op het Familieheem van 10-16 uur.
KSA Opwijk: 30/09 is er vriendjesdag op het Jeugdheem.
KSA Droeshout: Geen nieuws.
VVVKB Heiveld: 10/11 is er de Rewind-fuif in Nijdrop.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nijdrop viert nog steeds 20 dagen feest. Elke dag is er iets te doen. Er komt bijvoorbeeld nog een
Rougekes-TD, films, receptie, slotfeest,..
Morgen is het Jeugd- en Cultuurdebat om 19u. Zeer interessant om op aanwezig te zijn.
4. Nieuws uit de jeugddienst
- Detectiebakjes vals geld
Er werden detectiebakjes aangekocht voor het opsporen van vals geld. Deze worden mee
opgenomen in de uitleendienst van de jeugddienst en kunnen dus gereserveerd worden voor
fuiven en evenementen. Materiaal reserveren van de uitleendienst kan trouwens allemaal
online! Reservaties.opwijk.be is de plaats waar je zijn moet. Lukt het niet om een klantprofiel
aan te maken? Contacteer dan de jeugddienst.
- Update speelterreinen en skatepark
De speeltuin van Droeshout wordt volgende week geplaatst. De andere speeltuinen worden
geplaatst in de week van 22 oktober. De bouw van het skatepark wordt normaal gestart eind
november.
- Update gegevens begeleiding JV
Jullie zullen een mail ontvangen om de gegevens van de leiding aan te vullen. Dit om jullie zo
goed mogelijk te kunnen contacteren.
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-

Attesten kadervorming
Wanneer er nog attesten zijn die in aanmerking komen voor een subsidie kadervorming,
mogen deze bezorgd worden aan de jeugddienst. Hiervoor kommen alle cursussen voor
animator in het jeugdwerk in aanmerking. Ook hoofdanimator en instructor kunnen subsidies
krijgen.
Trouwens, hoe meer geattesteerde leiding in je begeleidersploeg, hoe meer
werkingssubsidies.

5. Nieuws uit het Schepencollege
- Update jeugdlokalen Mazenzele
De werken aan de school van Mazenzele zijn gestart. De doorgang voor deze werf is door de
speeltuin, waardoor enkele toestellen niet bespeelbaar zijn. De jeugdlokalen van Mazenzele
worden ook lokalen voor de naschoolse opvang van de school. Deze huizen momenteel in de
Sint-Pieterszaal. Eind november wordt er gestart met de bouw van de jeugdlokalen.
De tweede fase van de bouw van de Boot werd ook gestart.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Geen nieuws. De andere adviesraden zijn nog niet doorgegaan.

7. Dag van de Jeugdbeweging: vrijdag 19 oktober 2018
Gezien het succes van het huidige concept houden we hieraan voor deze editie. Kort samengevat: ’s
ochtends ontbijtactie aan alle scholen, met uitdelen van koffiekoek, gadget en festivalbandje. Na school
anti-stress in Nijdrop met drankjes en ludieke wedstrijd. ’s Avonds Nacht van de jeugd-fuif in Nijdrop.
Kaarten hiervoor worden verkocht door de jeugdverenigingen, opbrengst is voor de jeugdraad.
Ineke brengt volgende vergadering te planning mee.
8. Kandidaten nieuw bestuur
Niels Dejonghe stelt zich kandidaat om axel op te volgen als penningmeester, gezien zijn mandaat
afloopt. Met algemeenheid van stemmen wordt Niels verkozen tot penningmeester van de jeugdraad.
9. Varia
-

-

-

Stand van zaken opleiding fuifcoach
3 en 4 november werden reeds gereserveerd, we wachten nog op nieuws i.v.m. beschikbaarheid van
lesgevers.
Vaste datum jeugdraad (eerste maandag van de maand?)
Er wordt voorgesteld om terug de eerste maandag van de maand te reserveren als vaste dag voor de
jeugdraad.
Het VKO gebruikt het jeugdheem als parking. Door wat werken i.v.m. toegankelijkheid zou het
wenselijk zijn dat de kuismachine van de gemeente eens langkomt op het jeugdheem.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 8 oktober om 20 uur
Locatie: GAC 1 – Marktstraat 55
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