Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

Contact:

Franky.Saerens@opwijk.be

11/02/2019
Aanwezig:
Katrien Van Malder (bestuur), Niels Dejonghe (bestuur), Inez Van Stappen (VVVKB Heiveld), Liviana
Hauwelaert (VVVKB Heiveld), Jana Vanderstraeten (KSA Droeshout), Tim Van Mol (KSA Droeshout),
Merel Fieremans (Chiro pol), Lobke Uyttersprot (Chiro pol), An-Sofie Vastenavondt (jeugdharmonie),
Regna Vandeputte (jeugdharmonie), Niels Verdoodt (12+ Mazenzele), Kobe De Leener (12+ Mazenzele),
Dries Roels (KSA Opwijk), Tim Meskens (KSA Opwijk), Laura Huttener (KLJ Nijverseel), Imke Perdaens
(KLJ Nijverseel), Anke Springael (KLJ Nijverseel), Brent Vanisterberg (Nijdrop), Chelsey Philips
(Nijdrop), Sharon Van Rode (bestuur), Joske Vermeir (schepen van jeugd), Saerens Franky (jeugddienst)

Verontschuldigd: Wouter Van Den Breen (bestuur)
Afwezig: Niemand
Verslag: Franky Saerens

1. Voorstelling Franky Saerens
Sinds 23 januari 2019 is Franky Saerens gestart als deskundige jeugd en doelgroepenbeleid binnen de
gemeente Opwijk. Gezien dit de 1ste algemene vergadering betreft waarop hij aanwezig is, start deze
gemeentelijke vergadering met een voorstelling van Franky.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Toelichting van het kasverslag door Niels Dejonghe en wordt goedgekeurd door de gemeentelijke
jeugdraad.

3. Nieuws van de jeugdverenigingen
- 12+ Mazenzele:
Op 2 maart 2019 staat de spaghettizwier gepland in zaal kersepit te Mazenzele. Aanvang om
17u.
-

Chiro Pol:
Op 23 februari 2019 staat de wiggle aspifuif gepland. Deze gaat door in Nijdrop.

-

Jeugdharmonie:
Vrijdag 8 februari 2019 tot en met zondag 10 februari 2019 is het weekend van de
jeugdharmonie doorgegaan in Retie. Dit was een succes, zowel wat betreft deelnemers (50tal
deelnemers), als wat betreft sfeer.
Op 17 maart 2019 organiseert de jeugdharmonie een concert in de schuur
(gemeenschapscentrum hof ter hemelrijk). Aanvang om 10U.
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-

KLJ Nijverseel:
Geen nieuws.

-

KSA Opwijk:
Zaterdag 16 februari 2019 gaat de valentijn TD door in Nijverseel (meer bepaald in de hangar
bij Moens).
Afgelopen weekend 9 en 10 februari 2019 heeft het jeugdheemeetfestijn plaatsgevonden. Dit
was een topeditie.

-

KSA Droeshout:
Geen nieuws.

-

VVVKB Heiveld:
Op 30 en 31 maart gaat de spaghettizwier van Heiveld door in zaal kersepit te Mazenzele.
Aanvang zaterdag om 17u. Op zondag start deze om 11u.

4. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Geen nieuws.
5. Nieuws uit de Jeugddienst
- Geluidsmeter:
Volgend op de signalen die de jeugddienst bereiken betreffende geluidsoverlast bij fuiven, lijkt het
aangewezen om een moment in te plannen om de nodige afspraken voor het correct gebruik van de
geluidsmeter op te frissen. Tijdens de algemene vergadering van 11 maart 2019 zal Eric Roelandts
(ambtenaar milieu binnen de gemeente Opwijk – deskundige in deze materie) aanwezig zijn van
20u15 tot 20u30 om hieromtrent de nodige informatie te verschaffen.
De jeugdverenigingen nodigen de deelnemers van de werkgroep overlast fuiven uit voor dit
moment. Ook andere geïnteresseerde leden van de jeugdverenigingen zijn welkom.
- Fiscale attesten:
Oproep aan de jeugdverenigingen om de benodigde gegevens binnen te brengen om de fiscale
attesten voor het jaar 2018 op te stellen.
De afspraak wordt gemaakt dat deze gegevens vanaf het jaar 2019 in de maand oktober zullen
verzameld worden.
- Aanvullen mappen:
De jeugdverenigingen worden gevraagd om de algemene vergadering van 11 maart 2019 hun
jeugdraadmap mee te brengen. Deze zal aangevuld worden met de huidige reglementen en
aanvraagformulieren zodat deze weer up to date is.
- Aanvraag fuifcheque KSA Droeshout voor fuif blacklight:
Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement aanvragen
fuifcheque. De gemeentelijke jeugdraad geeft een positief advies voor deze aanvraag.
- Aanvraag subsidie brandveiligheid Chiro pol Opwijk:
Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement subsidie
brandveiligheid jeugdlokalen. De gemeentelijke jeugdraad geeft een positief advies voor deze
aanvraag.

6. Nieuws uit het Schepencollege
- Schepen van jeugd Joske Vermeir is samen met Franky Saerens begonnen aan de rondgang van
de speeltuinen in Opwijk. Doel is het ‘speelklaar’ maken van de speeltuinen tegen het voorjaar.
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-

De rondgang maakt dat in kaart gebracht wordt welke werken moeten ondernomen worden. De
1ste speeltuinen die aan bod zijn gekomen, zijn deze van Nijverseel, deze van Droeshout en deze
in Vitsgaard. De resterende speeltuinen worden donderdag 14/02/2019 bezocht.
Aanleg nieuw skatepark: voorlopig geen nieuws.
Aanleg lokalen Mazenzele: voorlopig geen nieuws.

7. Nieuws uit andere adviesraden
Vanuit andere adviesraden geen jeugdgerelateerd nieuws.

8. Mocktailcontest
Wie maakt de lekkerste, meest originele en onvergetelijke alcoholvrije cocktail?
Concept mocktailcontest:
Een sensibiliseringsactie in het kader van het drugs- en alcoholpreventiebeleid. Meer bepaald binnen het
kader sensibilisering alcoholgebruik.
Tijdstip:
Vrijdag 01/03 van 19u tot 21u. De deelnemers worden reeds vanaf 18u30 verwacht.
Locatie:
Nijdrop.
Deelnemers:
Alle erkende Opwijkse jeugdverenigingen en jeugdhuis Nijdrop.
Uit wat bestaat de opdracht voor de jeugdbewegingen en Nijdrop?
1. Voorstelling van de jeugdvereniging/Nijdrop.
2. Voorstelling van het verhaal (hoe zijn jullie eraan begonnen?, wie heeft er meegewerkt?, van
waaruit zijn de ideeën gekomen, …).
3. Verzin een originele naam voor de mocktail.
4. Bereiding van mocktail tijdens de avond zelf.
5. Bepaal de prijs die men zou vragen voor deze mocktail als ze hem zou aanbieden op hun fuif.
6. Overhandiging van de gemaakte mocktail aan de jury (doe dit zeker op een leuke en creatieve
manier).
Waarop worden punten gegeven?
1. De naam van de mocktail.
2. Het verhaal (zie punt 2 bij opdracht).
3. De presentatie.
4. De originaliteit (wordt er afgeweken van bestaande mocktails?, zijn de kleuren origineel?, is de
versiering leuk?,…).
5. De smaak.
6. De verkoopprijs.
Elk team bestaat uit 2 tot 4 deelnemers. Supporters zijn onbeperkt welkom.
De winnende jeugdvereniging ontvangt de ingrediënten voor het bereiden van deze mocktail voor
maximum 3 fuiven tot en met februari 2019. Opgelet: de aanvraag van producten dient wel binnen de
redelijkheid te blijven.

9. Opleiding fuifcoach
Uurrooster:
12 lesuren

fuifcoach
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Opwijk

module

Timing

docent

EHBO

za

16/feb

wettelijk kader/drugs-en alcoholpreventie

za

16/feb

communicatie en conflicthantering/fuifbeleid za

23/feb

9.00 - 13.00
DGH
uur
13.30 - 17.30
Bart Vertessen
uur
13.00 - 17.00
Mark Borremans
uur

Inschrijvingen:
VVKB Heiveld: 2 deelnemers.
KLJ Nijverseel: 2deelnemers.
Chiro pol: 2 deelnemers.
12+ Mazenzele: 2 deelnemers.
KSA Opwijk: 3 deelnemers.
Nijdrop: 4 deelnemers.
Jeugdharmonie: geen deelnemers wegens het niet organisatoren van fuiven.
KSA Droeshout: geen deelnemers wegens reeds enkele leden die deze opleiding hebben gevolgd; op deze
manier konden de noden van andere jeugdverenigingen ingevuld worden.
Bedoeling is, mits een positieve evaluatie na deze sessie, deze opleiding minimaal 2jaarlijks aan te bieden
om de jeugdverenigingen en Nijdrop te ondersteunen in het veilig organiseren van fuiven.

10. Nieuw evenement organiseren
Binnen de gemeente Opwijk zijn er in het verleden talrijke evenementen geweest gericht naar kinderen en
jongeren, denk maar aan het springkastelenfestijn en de kinder en jeugddag. Het voorstel wordt gelanceerd
vanuit de jeugddienst en het bestuur van de jeugdraad om een nieuw, jaarlijks terugkerend evenement vorm
te geven. Als voorstel voor tijdstip van het laten plaatsvinden van dit evenement wordt de 3de zondag van
september voorzien. Van de jeugdverenigingen en Nijdrop wordt een grote verantwoordelijkheid gevraagd
om dit evenement, met ondersteuning van de jeugddienst, vorm te geven. Dit evenement kan dan ook een
middel zijn om, naast de rondgang in scholen, aan ledenwerving te doen. Het voorstel om dit jaar op zondag
22 september een eerste editie te laten doorgaan is op tafel gelegd. Op de volgende gemeentelijke jeugdraad
wordt hieromtrent een definitieve beslissing genomen. Bij een positief antwoord van alle betrokken wordt
dit idee voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

11. Varia
- Chiro pol Opwijk:
Vraag naar fuifbandjes voor fuiven + vraag naar vuilzakken: kunnen bij de jeugddienst opgehaald
worden.
- KSA Opwijk:
Wanneer wordt het doel dat beschadigd is vervangen? Schepen Vermeir geeft aan dat het schoolhuis
bezig is met het fabriceren van dit doel in het kader van een schools project. De aanvang van dit
project heeft echter een latere start gekend door een vertraging van de levering van de benodigde
materialen. Schepen Vermeir bevraagt het schoolhuis naar het vooropgestelde tijdstip van afwerking
en communiceert dit op de volgende algemene vergadering door naar de jeugdraad.
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Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 11 maart 2019 om 20 uur
Locatie: GAC I, markstraat 55 te Opwijk
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