Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

5 november 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verontschuldigd:
Verslag:

Katrien Van Malder, Sharon Van rode, Wouter Van den Breen en Niels Dejonghe (Bestuur), Merel
Fieremans en Lobke Uyttersprot (Chiro Pol), Dries Roels en Tim Meskens (KSA Opwijk), Jana
Vanderstraeten en Tim Van Mol (KSA Droeshout), Aurélie Delvaux en Hannah Ringoir (KLJ
Nijverseel), An-Sofie Vastenavondt en Regna Vandeputte (Jeugdharmonie), Arne De Visscher en
Liviana Hauwelaert (VVVKB Heiveld), Jakob De Hertogh (12+ Mazenzele), Joske Vermeir
(Schepen), Ineke Segers (Jeugddienst)
Nathalie Moons (Nijdrop)
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Er is geen kasverslag aanwezig, Niels heeft nog geen
online-toegang.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

-

12+ Mazenzele: Geen nieuws.
Chiro Pol: Er was veel volk voor de Fakkeltocht.
Jeugdharmonie: 1/12 houden ze hun Wafelslag en gaan ze huis aan huis in Opwijk-centrum.
Bestellingen voor Nijverseel, Droeshout en Mazenzele kunnen via het FB-event. 2/12 spelen ze rond
14u een klein concertje aan de wereldwinkel.
KLJ Nijverseel: Geen nieuws.
KSA Opwijk: Geen nieuws.
KSA Droeshout: 24 en 25 november is het eetfestijn in de Parochiezaal van Droeshout.
VVVKB Heiveld: De Lokaalfeesten waren top, want alles was op. De Rewind-fuif was ook leuk.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Geen nieuws. Nathalie verontschuldigd.
4. Nieuws uit de Jeugddienst
De EHBO-bons en fietslampjes worden nog besteld en/of verdeeld.
De EHBO-bons worden à rato de grootte van de jeugdbewegingen verdeeld.
De speeltuinen zijn officieel klaar! Er moet wel nog wat ‘afwerking’ gebeuren, zoals het aanplanten van
nieuw gras, het hek van de Vitsgaard vervangen,..
5. Nieuws uit het Schepencollege
Er werd een mail ontvangen van Eric van de milieudienst. Hij beschrijft hierin de metingen van de
voorbije fuiven. Hij stelde veel overtredingen vast en wil dat er maatregelen getroffen worden. Hij stelt
voor om de volgende fuiven niet te laten doorgaan.
De jeugdverenigingen zijn hier niet mee akkoord. Eerst en vooral wordt iedereen gestraft door
overtredingen van enkelen. Zij hebben ook geen vertrouwen in de metingen van de Geluidsmeetkit
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(GMK) van de gemeente. Wordt de GMK regelmatig geijkt? Met andere (externe) GMK’s worden andere
resultaten bekomen.
Ook is er een discrepantie tussen het gebruik van de gemeentelijke GMK en extern gehuurde GMK’s. Er
wordt bijvoorbeeld niet gecontroleerd of de GMK wel correct opgesteld is, van gehuurde GMK’s worden
geen uitlezingen gedaan (en dus ook geen overtredingen gemerkt),..
Joske stelt voor om met de verenigingen eens samen te zitten over hoe zij het zelf zien. Hoe we er
bijvoorbeeld samen kunnen voor zorgen dat er geen geluidsovertredingen meer zijn, en dat het
fuifcharter nageleefd wordt om zo verantwoord te fuiven.
Ter voorbereiding wordt aan de jeugdverenigingen gevraagd om al een te horen binnen de leidingsploeg
om te zien wat de individuele maatregelen zijn die genomen worden om overlast te vermijden. Dit
wordt in de volgende vergadering teruggekoppeld. Later zitten we eens samen met de
fuifverantwoordelijke van elke vereniging en misschien met Eric?
Er wordt ook melding gemaakt dat de gemeente over een betere (duurdere) GMK beschikt, maar dat
deze niet uitgeleend wordt?
6. Nieuws uit andere adviesraden
Geen nieuws.
7. Evaluatie Dag van de Jeugdbeweging
Algemeen was de actie en succes. Er werden ongeveer 880 ontbijten en gadgets uitgedeeld aan de
verschillende scholen.
Wel moet er op gelet worden dat deze actie enkel voor leden van de verschillende jeugdbewegingen is.
Aan de verschillende scholen moet dus iets strenger opgetreden worden tegen vooral ouders die vinden
dat hun kind er ook recht op heeft. Het concept van de DVDJ is duidelijk en richt zich specifiek op de
leden. Aan de Boot was hierdoor een zwaar tekort, wat achteraf natuurlijk tot klachten leidt van ouders
wiens kindje wel in uniform was. Let hier bij de volgende editie zeker op!
Voorgesteld wordt dat er aan de zeer grote scholen wat extra volk staat om deze controle uit te voeren
en ervoor te zorgen dat degene waarvoor de actie bedoelt is ook effectief er deugd van hebben.
Algemeen werkpuntje:
- Zorg dat jullie jeugdbeweging ’s morgens op tijd is om de voorbereidingen goed te kunnen
doen.
Tips voor de toekomst:
- Van elke jeugdvereniging een telefoonnummer noteren van de verantwoordelijke van die
dag, om zo makkelijker iedereen te kunnen bereiken.
- Nog meer reclame maken: via de scholen, Opwijks Leven, Opwijk Info, jeugdverenigingen en
Facebook.
Al goed in ’t systeem:
- Geweldig handig dat de koffiekoeken per 10 in een zak zitten. Dat maakt de tellingen
geweldig gemakkelijk
- Aan de kleine scholen werd vooraf gevraagd om de dag zelf de aantallen door te geven van
leerlingen in uniform. Dit waren zowel bij Schoolhuis als MAI 5 leerlingen. Moza-Ik had een
schoolvrije dag.
- De Promotour van het bestuur is handig om achteraf wat beeldmateriaal te hebben voor de
FB-pagina.
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8. Opleiding fuifcoach
De eerste opleiding fuifcoach zal gehouden worden in het weekend van 23 en 24 februari.
Hierop worden er sowieso 2 personen van elke jeugdvereniging verwacht.
Nog even benadrukken dat het gebruik van fuifcoaches ervoor zorgt dat je minder officiële (dure)
security moet inzetten.
Om continuïteit te garanderen zal de opleiding minstens 1 keer per jaar georganiseerd worden zodat er
steeds voldoende fuifcoaches aanwezig zijn in de vereniging.
Verdere details over de eerste geplande opleiding volgen later.
9. JEGO
Alle verenigingen waren op tijd met het indienen van hun artikel en beeldmateriaal. Wij blij!
Elke vereniging heeft dus 2 punten verdient voor de werkingstoelagen.
Alles wordt nu doorgestuurd naar de lay-out zodat we tegen binnenkort onder de kerstboom onze JEGO
kunnen lezen.
10. Mocktail contest
De jeugdverenigingen zijn nog steeds geïnteresseerd ni de Mocktail-wedstrijd. Hierin zou elke vereniging
een mocktail ontwerpen. De lekkerste en meest originele mocktail-bedenkers zouden de ingrediënten
hiervoor dan gratis krijgen op hun eerstvolgende fuif.
Ineke koppelt dit terug met DnA om te zien of er hiervoor budget is.
11. Varia
-

Sommige mails van de jeugddienst komen niet toe bij de Jeugdharmonie. Adressen worden
nog eens duidelijk gesteld.
De witte vuilniszakken zijn op. Dit is een grote kost voor de jeugdverenigingen. Ineke besteld
een nieuwe doos.
Er wordt nogmaals gevraagd of er geen oplossing is voor het grof vuil van de
jeugdverenigingen. Dit is namelijk een grote kost door het gebruik van het containerpark. Kan
er bijvoorbeeld 2 maal per jaar gratis toegang gegeven worden voor het containerpark? Of
een aantal kilo’s gratis?
Ineke bespreekt dit met de betrokken schepenen en Eric Milieu.

Ineke wil alle jeugdbewegingen bedanken voor de voorbije jaren van samenwerken. Ze is trots op alle
jeugdbewegingen voor de samenhorigheid en inzet. Ze wenst allen een bloeiende jeugdwerking toe.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 3 december om 20 uur
Locatie: volgt
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