Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

8 oktober 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verontschuldigd:
Verslag:

Katrien Van Malder, wouter Van den Breen en Niels Dejonghe (Bestuur), Hannah Ringoir en
Laura Huttener (KLJ Nijverseel), Sharon Van rode, Inez Van Stappen en Arne De Visscher (VVVKB
Heiveld), An-Sofie Vastenavondt en Regna Vandeputte (Jeugdharmonie), Tim Van Mol en Jelle
Van Gijseghem (KSA Droeshout), Jarne Van Elewyck en Ewout Van Gerwen (12+ Mazenzele), Tim
Meskens en Dries Roels (KSA Opwijk), Lobke Uyttersprot en Tiffany Van Campenhout (Chiro Pol),
Joske Vermeir (Schepen), Ineke Segers (Jeugddienst)
Nathalie Moons (Nijdrop)
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Zowel het vorige verslag als het kasverslag worden goedgekeurd.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: 21/10 verkopen ze soep aan de Kleine Deugd van 11u tot de soep op is.

-

Chiro Pol: 10/11 is er de Fakkeltocht met vertrek aan het Jeugdheem om 19u.

-

Jeugdharmonie: Geen nieuws.

-

KLJ Nijverseel: De carwash was een succes. 21/10 is er de Color-TD in Nijdrop.

-

KSA Opwijk: Geen nieuws.

-

KSA Droeshout: Geen nieuws.

-

VVVKB Heiveld: 21/10 zijn er de lokaalfeesten in het MAI van 14-19u. 10/11 is er de Rewind-fuif in StPol.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nathalie is verontschuldigd. Zij is nog steeds druk bezig met 50 dagen feest ar aanleiding van het 50-jarig
bestaan van Nijdrop. Ze gaf wel voor iedereen een uitnodiging mee voor de slotreceptie op donderdag
18 oktober.
4. Nieuws uit de jeugddienst
Al het materiaal van de jeugddienst kan, evenals de gemeentelijke zalen en gemeentelijk
uitleenmateriaal, gereserveerd worden via reservaties.opwijk.be. De werking is blijkbaar nog niet
helemaal goed gekend bij de jeugdverenigingen. Ineke zal een mail maken met een handleiding om de
werking te verduidelijken.
Er volgt ook nog een mail om de gegevens van alle leiding op te vragen. Dit is belangrijk om makkelijk de
juiste mensen te contacteren bij belangrijke informatie. Gelieve deze duidelijk en volledig in te vullen.
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5. Nieuws uit het Schepencollege
In Droeshout is de speeltuin afgewerkt. Er moeten nog kleine aanpassingen gebeuren teneinde de
stevigheid te verhogen.
De jeugdraad en KSA Droeshout vinden de speeltuin alvast heel tof.
In Nijverseel en de Vitsgaard wordt de speeltuin geplaatst in de week van 22 oktober. Het skatepark zal
beginnen vorm krijgen vanaf eind november.
In de Boot zijn ze begonnen aan de funderingen van fase 2.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Er zijn nog geen andere adviesraden geweest.
7. Dag van de Jeugdbeweging: vrijdag 19 oktober 2018
Ineke overloopt het dagverloop en vooral de ochtend van de Dag Van de Jeugdbeweging.
Net zoals vorig jaar moeten de jeugdverenigingen ook kaarten verkopen voor de Nacht van de Jeugd. De
opbrengst hiervan gaat integraal naar de jeugdraad. Kaarten moeten afgehaald worden bij de
jeugddienst en het geld van de verkoop dient de ochtend van de DVDJ bezorgd te worden.
Dit wordt allemaal nog eens samengevat in een allesomvattende mail.
8. JEGO
Aan de jeugdverenigingen wordt gevraagd om voor 5 november een artikel met enkele foto’s te
bezorgen aan Wouter. Hij stuurt hiervoor nog een mail met instructies over hoe en wat.
9. Kandidaten nieuw bestuur
Sharon van Rode stelt zich kandidaat om Jelle op te volgen als ondervoorzitter van de jeugdraad. De
volledige jeugdraad is unaniem akkoord met de aanstelling van Sharon. Proficiat!
10. Varia
- Stand van zaken opleiding fuifcoach
Er werd een aanvraag gedaan om de opleiding te laten doorgaan begin november. Helaas zijn de subsidies van de
provincie voor dit haar uitgeput, wat op een meerkost van 800 euro per opleiding zou komen. Gezien het
fuifseizoen met fuifcoaches pas terug start eind maart, wordt er voorgesteld om de opleiding te verzetten naar
eind november. Zo kunnen we ten volle genieten van de subsidies.
Voorgesteld wordt om de opleiding op een zaterdag te laten plaatsvinden. Aan de jeugdverenigingen wordt
gevraagd wanneer ze beschikbaar zijn eind februari, begin maart. Op basis van die beschikbaarheden wordt er
een datum gekozen.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 5 november om 20 uur
Locatie:
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