Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

Contact:

Franky.Saerens@opwijk.be

1 juli 2019
Aanwezig:
Sharon Van Rode (bestuur ), Niels Dejonghe (bestuur)), Wouter Van den Breen (bestuur), Katrien Van Malder (bestuur), Joske
Vermeir (schepen), Nathalie Moons (Nijdrop), Alec De Leener (Nijdrop), Tim Van Mol (KSA Droeshout), Dieter Van Den Broeck
(KSA Droeshout), Aurélie Delvaux (KLJ Nijverseel), Imke Perdaens (KLJ Nijverseel), Laura Huttener (KLJ Nijverseel), Regna
Vandeputte (jeugdharmonie), Charlotte Van Haver (jeugdharmonie), Arthur Verstappen (KSA Opwijk), Dries Roels (KSA Opwijk),
Jarne Van Elewijck (12+ Mazenzele), Kobe de Leener (12+ Mazenzele), Arthur Segers (12+ Mazenzele), Sam Dierickx (Hieveld),
Merel Fieremans (Chiro pol), Lobke Uyttersprot (Chiro pol), Tiffany Van Campenhout (Chiro pol), Franky Saerens (deskundige
jeugd- en doelgroepenbeleid)
Verontschuldigd:
Niemand.
Afwezig:
Niemand.
Verslag:
Franky Saerens (deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid)

1. Groepsfoto
Bij deze laatste jeugdraad van het werkjaar nemen we een groepsfoto ter herinnering aan een mooi werkjaar.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Toelichting van het kasverslag door Niels Dejonghe en goedkeuring door de Gemeentelijke Jeugdraad.

3. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele:
Zondag 4 augustus 2019 is iedereen tijdens Mazenzele kermis welkom op de summer bar van 12+
Mazenzele. Deze gaat door vanaf 16 uur achter het kermispodium.

-

Chiro Pol:
Geen nieuws.

-

Jeugdharmonie:
Afgelopen zaterdag 29 juni heeft de eindactiviteit van de jeugdharmonie plaatsgevonden. Deze bestond
uit een fietstocht en barbecue.
Op 15 augustus 2019 opent de jeugdharmonie de zomerhappening die plaats zal hebben in het park
van Hof Ter Hemelrijk.

-

KLJ Nijverseel:
Geen nieuws.
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-

KSA Opwijk:
Positieve terugblik op een succesvolle jaarmarkt TD die heeft plaatsgevonden op dinsdag 25 juni 2019.

-

KSA Droeshout:
KSA Droeshout nodigt iedereen uit op villa loca. Dit heeft plaats op 23 en 24 augustus 2019 aan
Steenweg op Vilvoorde 188.

-

VVVKB Heiveld:
Donderdag 4 juli 2019 gaat het Heiveld terras XL door aan de lokalen van VVKB Heiveld. Start om 19u.

4. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Woensdag 3 juli 2019 start de zomerbar van jeugdhuis Nijdrop. Iedereen is deze zomer welkom voor een
lekkere cocktail of een streepje muziek. Elke donderdagavond zal er een optreden plaatsvinden.
20 juli 2019 organiseert jeugdhuis Nijdrop het outdoor DJ festival outsiderz.
Op 15 augustus heeft de jaarlijkse zomerhappening plaats.

5. Nieuws uit de Jeugddienst
➢ Wijziging statuten en huishoudelijk reglement:
Bij aanvang van deze nieuwe legislatuur heeft de gemeente een oproep gelanceerd opdat
geïnteresseerde burgers zich kandidaat kunnen stellen voor de adviesraden die aanwezig zijn in onze
gemeente. Vooraleer deze oproep werd verspreid, heeft de gemeente de reglementen van de
adviesraden nog eens duidelijk geformuleerd.
Volgend op deze reglementen zijn er aantal wijzigingen die doorgevoerd moeten worden opdat de
jeugdraad in regel is:
1. De meest ingrijpende:
In het reglement staat volgende betreffende de jeugdraad:
Samenstelling
Twee afgevaardigden of twee plaatsvervangers van elke vereniging die een actieve jeugd-of
jongerenwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de gemeente.
Geïnteresseerde jeugd uit de gemeente, mits opgave van specifieke motivatie en mits voldoende
aan leeftijdsvoorwaarde (tussen 16 en 30 jaar) en woonachtig zijn in de gemeente.
Uit deze leden wordt dan het bestuur gekozen.
Dit betekent dat, ook als je een bestuurslid bent, je tot de jeugdvereniging blijft behoren als je er
nog actief lid bent. Concreet: Niels is nog actief bij KSA Opwijk, deze hebben dus 3 leden en zijn
niet in regel. Idem Sharon bij Heiveld.
Dit dient bijgestuurd te worden.
2. Bestuurslid betekent dat je extra verantwoordelijkheden en opdrachten draagt, echter je mag wel
blijven stemmen ‘vanuit je vereniging’. Een bestuurslid mag zijn eigen mening formuleren en eigen
visie hebben. Dit staat immers los van zijn of haar te dragen verantwoordelijkheden en taken.
3. Belangrijk: ook jeugdverenigingen mogen op hun eigen punt stemmen. We hebben nergens in het
reglement staan dat dit niet mag (ongeschreven afspraak) maar dit is geen geldige en wettelijke
afspraak. Bij officiële verkiezingen mag men immers ook op zichzelf kiezen. Vanaf september dient
dit ook veranderd te worden om in regel te zijn.
Uitzondering hierbij is het stemmen over een projectsubsidie. In het reglement projectsubsidies
jeugdwerkinitiatieven staat vermeld dat de indiener van de aanvraag op de jeugdraad niet kan
meestemmen over het advies voor deze ingediende aanvraag.
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4. Bij de jeugdraad start elk jaar in september een nieuw werkjaar. Het is belangrijk dan steeds de
namen van de leden en plaatsvervangers van de jeugdverenigingen op te vragen en deze voor te
leggen aan het college. Bij de opstartvergadering begin september graag dan ook de namen van
de leden van de jeugdraad en hun plaatsvervangers doorgeven.
5. Om in regel te zijn, dienen er in de statuten goedgekeurd door de jeugdraad van datum 1 april
2019 volgende aanpassingen doorgevoerd worden:
- Artikel 8: vermelding dat de gemeente bij elke nieuwe legislatuur ook een oproep lanceert
naar geïnteresseerden om deel te nemen aan de jeugdraad.
- Artikel 17 a: idem aan hierboven.
- Artikel 19c: onderste zin, zijnde dat de voorzitter van de jeugdraad een ontslag voorlegt aan
het college.
- Artikel 26: er staat nu afzienbare tijd in plaats van 6 maanden. Deze 6 maanden zijn geen
wettelijke verplichting.
6. Om in regel te zijn, dienen deze aanpassingen tevens in het huishoudelijk reglement goedgekeurd
door de jeugdraad van datum 11 maart 2019 doorgevoerd te worden.
De jeugddienst vraagt het advies aan de gemeentelijke jeugdraad betreffende de statuten van datum
01/07/2019 en het huishoudelijk reglement van datum 01/07/2019, waarin deze wijzigingen zijn
opgenomen ---- positief advies van de gemeentelijke jeugdraad.
➢ Deelname aan stuurgroep vrijetijdsraad:
De vrijetijdsraad zal fungeren als adviesorgaan voor alles wat te maken heeft met de vrijetijdsbeleving
en de culturele beleving in de breedste zin van het woord volgens de bijzondere wet tot hervorming
van de instellingen van 8/08/1980 artikel 4, in de gemeente Opwijk met oog voor een gevarieerd
aanbod voor verschillende doelgroepen. De vrijetijdsraad bestaat uit een stuurgroep en een algemene
vergadering. De stuurgroep bezorgt de gemeente adviezen in sector-overschrijdende materies die
betrekking hebben op het vrijetijdsgebeuren in Opwijk.
Er worden adviescommissies samengesteld voor de drie grote deelgebieden van vrijetijd: een
adviescommissie sport, een adviescommissie bibliotheek en een adviescommissie cultuur/toerisme.
Zij zullen advies geven over desbetreffende deelgebieden, zij zullen tevens ook de gemeentelijke
diensten ondersteunen bij activiteiten en het adviseren in de beleidsdoelstellingen. Naast
adviesverlening kunnen deze adviescommissies ook via de algemene vergadering oproepen plaatsen
voor het samenstellen van tijdelijke werkgroepen ten behoeve van specifieke materie of organisaties.
Samenstelling:
De algemene vergadering van de vrijetijdsraad is een open burgerparticipatie waarin specifiek
uitgenodigd wordt max. twee afgevaardigden van elke erkende Opwijkse vereniging én via open
oproep elke geïnteresseerde burger die als deskundige kan deelnemen. De algemene vergadering
komt minimum tweemaal per jaar samen.
Tijdens deze vergadering presenteert de stuurgroep de genomen adviezen en verwezenlijkingen die
de werkgroepen hebben getroffen. De algemene vergadering is tevens een klankbord voor elke
Opwijkse vereniging én burger die ideeën, adviezen en suggesties wenst te uiten ter verbetering van
het vrijetijdsgebeuren in Opwijk.
De stuurgroep van de vrijetijdsraad wordt gevormd door telkens twee afgevaardigden van de
verschillende adviescommissies. Daarnaast zullen ook twee afgevaardigden gevraagd worden van de
jeugdraad, adviescommissie senioren en de vrijwilligerswerking van het Archief.
Wie wenst zich kandidaat te stellen voor deze stuurgroep van de vrijetijdsraad? Idealiter 2 kandidaten
en 2 plaatsvervangers ---- de leden van de jeugdraad nemen dit mee naar de jeugdverenigingen.
Tijdens de startvergadering van 9 september kunnen kandidaten zich aandienen.
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➢ Aanvraag fuifcheque KSA Opwijk:
De jeugddienst wenst het advies te vragen aan de gemeentelijke jeugdraad voor de aanvraag van een
fuifcheque door KSA Opwijk voor de jaarmarkt TD die doorgegaan is op 25 juni 2019. Deze aanvraag
is ingediend op 22 mei 2019 maar kon nog niet vroeger behandeld worden omdat er geen
gemeentelijke jeugdraad heeft plaatsgevonden. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals
terug te vinden in het reglement fuifcheque ---- positief advies van de gemeentelijke jeugdraad.

➢ Stand van zaken kadeekes in het park
Voorziene activiteiten
12+Mazenzele
Levende tafelvoetbal

Heiveld
Rodeostier
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Klein springkasteel draakje

KSA Droeshout
Voetbaldarts

Bij slecht weer dient KSA Droeshout geen extra activiteit meer te voorzien. Dan is er geen ruimte
hiertoe voorhanden in de gemeentelijke sporthal.
Bij goed weer dient KSA Droeshout wel nog een activiteit te voorzien die kan doorgaan op Hof Ter
Hemelrijk. Een oproep om deze activiteit uitgewerkt hebben tegen de vergadering op 9 september.

KSA Opwijk
Hindernissenbaan
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Aangevuld met

Aangevuld met
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Jeugdharmonie Opwijk
Open repetitie. Een oproep om deze activiteit uitgewerkt hebben tegen de vergadering in september.
Bij slecht weer zal deze open repetitie doorgaan in de kleine zaal van de sporthal.
KLJ Nijverseel
Stoer op de koer: Een oproep om deze activiteit uitgewerkt hebben tegen de vergadering op 9
september. Bij slecht weer dient deze activiteit door te gaan in 2 kleedkamers van de sporthal.
Chiro pol Opwijk
Workshop gekke kapsels door Nicky Bellini (3 kapsters zullen aanwezig zijn)
+ grime door de enkele leidsters? Een oproep om deze activiteit uitgewerkt hebben tegen de
vergadering op 9 september.
Nijdrop:
Voorzien van muziek.
Op te volgen:
- Op 9 september zal er om 19u een overlegmoment omtrent kadeekes in het park plaatsvinden.
Elke jeugdvereniging wordt vertegenwoordigd door 1 afgevaardigde. Dit gaat door om 19u in
de vergaderzaal van het GAC1 (voorafgaand aan de vergadering van de gemeentelijke
jeugdraad die om 20u start).
- De jeugdverenigingen hiertoe gevraagd, werken hun activiteit uit tegen het overlegmoment
van 9 september.
- Elke jeugdvereniging zorgt voor 4 leden die de activiteit(en) begeleiden.
- Wouter Van den Breen neemt initiatief voor het ontwerpen van een flyer. Hiertoe neemt hij
contact op met de verschillende jeugdverenigingen.
➢ Aanvraag projectsubsidie KSA Droeshout
Op donderdag 24 augustus organiseert KSA Droeshout een kindernamiddag. Voor deze
kindernamiddag wordt er in samenwerking met Basecamp vzw een touwenparcours, boogschieten en
allerlei outdoor- activiteiten voorzien. Voor deze kindernamiddag wordt een projectsubsidie
aangevraagd.
De aanvraag voldoet aan de voorwaarden vermeld in het reglement projectsubsidies
jeugdwerkinitiatieven. Een subsidie van 675 euro (75 procent van de totale onkosten van 900 euro)
kan gevraagd worden.
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De jeugdraad wordt gevraagd een advies rond deze projectsubsidie te verlenen --- positief advies van
de gemeentelijke jeugdraad.

➢ Dag van de jeugdbeweging:
1. Op de vorige jeugdraad werd aan de jeugdbewegingen gevraagd een leuk voorstel tot gadget te
formuleren die de kinderen aan de schoolpoort kunnen ontvangen. Volgende voorstellen worden
gedaan:
KLJ Nijverseel: pet/drinkbus
KSA Opwijk: patch/pin
Jeugdharmonie: geen suggestie
KSA Droeshout: drinkbus
12+ Mazenzele: zonnebril/drinkbus
Chiro Pol: brooddoos, jojo, fietsvlaggetje
Heiveld: fidgetspinner
Nijdrop: drinkbus
Bestuur: zaklamp, brooddoos, drinkbus, zonnebril, suggestie opsplitsen leeftijden,….
De jeugddiensten bekijkt de mogelijkheden en legt deze op de jeugdraad van 9 september voor.
2. Het bestuur van de jeugdraad en jeugdhuis Nijdrop maken samen werk van een leuke bezigheid
tijdens het after school café. Een datum wordt spoedig vastgelegd.

➢ Data volgende jeugdraden vastleggen
Maandag 9 september 20u. Locatie vergaderzaal GAC 1, Markstraat 55 Opwijk.
Maandag 7 oktober 20u. Locatie vergaderzaal GAC 1, Markstraat 55 Opwijk.
Maandag 4 november 20u. Locatie vergaderzaal GAC 1, Markstraat 55 Opwijk.
Maandag 2 december 20u. Locatie vergaderzaal GAC 1, Markstraat 55 Opwijk.

➢ Stand van zaken herbruikbare bekers
Huidige context:
Vanaf 1 januari 2020 dienen alle gemeentelijke initiatieven gebruik te maken van herbruikbare bekers.
Jeugdverenigingen hebben nog de mogelijkheid tot uitstel tot de zomervakantie van 2020, immers ze
zijn geen gemeentelijke initiatieven. Tot dan kan er dus nog gebruik gemaakt worden van plastieken
(wegwerpbare) bekers.
De gemeente heeft bij de firma intradura een bestelling tot aankoop van 5000 herbruikbare bekers te
gebruiken voor cola en bier en 2500 herbruikbare bekers te gebruiken voor wijn en cava geplaatst. Dit
zijn bekers die ook kunnen uitgeleend worden door de jeugdverenigingen voor gebruik op hun fuiven.
De mogelijkheid om andere herbruikbare bekers aan te kopen (bijvoorbeeld voor duvel) is momenteel
nog in de onderzoeksfase.
Zoals gezegd kunnen deze bekers gebruikt worden door de jeugdverenigingen voor hun fuiven.
Belangrijk is echter dat het aantal geleende bekers ook in goede staat moet teruggebracht worden bij
de gemeente. Het is dan ook belangrijk een systeem te ontwikkelen om hierop toe te zien
(bijvoorbeeld het vragen van een waarborg aan de feestvierders, het voorzien van leden van de
jeugdverenigingen die de lege bekers rondhalen,…). Dit systeem dient nog verder vorm te krijgen.
Wat betreft de afwas na de fuif, zal deze verplicht gebeuren bij een erkende partner van de gemeente
die over het correct materiaal hiertoe beschikt. Of dit een kostprijs met zich meebrengt en welke dit
is, dient nog verder vorm te krijgen.
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Vanuit de jeugdraad werden volgende 2 vragen gesteld betreffende dit onderwerp, die zullen
voorgelegd worden aan de dienst vrije tijd:
- Kan er een mobiele afwasmachine gekocht worden voor gebruik tijdens fuiven? De
bezorgdheid is aanwezig dat er mogelijks een tekort aan bekers zal zijn.
- Is het een optie de afwas na fuiven en evenementen te laten gebeuren door een beschutte
werkplaats?(Nijdrop werkt op deze manier)
➢ Opmaak fiscale attesten deelnemers kampen:
De jeugddienst wenst de deelnemerslijsten van de kampen georganiseerd in 2019 (aan de hand van
het hiertoe doorgegeven Excel document) te ontvangen tegen vrijdag 8 november 2019. Aan de hand
van deze documenten zullen de fiscale attesten opgesteld worden.
➢ Operatie proper:
Zin om als jeugdvereniging een centje bij te verdienen? En dit door iets te doen dat bijdraagt aan een
mooie en aangename omgeving?
Bekijk zeker het project operatie-proper eens op https://mooimakers.be/operatie-proper
Vragen? Voor meer informatie kan je terecht bij Je kan terecht bij Eric Roelands, milieuambtenaar bij
de gemeente Opwijk.
➢ Geluidsnormen fuiven:
Het blijft een belangrijke verantwoordelijkheid deze te respecteren.
➢ Retributiereglement veiligheidscontrole evenementen:
De brandweer had een retributiereglement waardoor jeugdverenigingen een factuur kregen wanneer
bij één van hun evenementen een veiligheidscontrole uitgevoerd werd. Deze factuur werd ook
opgestuurd wanneer de jeugdlokalen een veiligheidscontrole en/of controle brandpreventie kregen.
Dit reglement is recent aangepast en de jeugdverenigingen zijn vanaf nu vrijgesteld van retributie.

6. Nieuws uit het Schepencollege
➢ Jaarlijks bezoek jeugdverenigingen aan containerpark
Elke jeugdvereniging kan 1 maal per jaar spullen wegdoen naar het containerpark en de rekening
hiervan bezorgen aan de jeugddienst. Het lijkt raadzaam dit bezoek in te plannen na de grote kuis van
de lokalen of na het kamp.

7. JEGO
Positieve reacties op de JEGO. Leuke artikels en toffe foto’s. De JEGO spreekt aan.
Smetje: 12+ Mazenzele was te laat met het binnenbrengen van het artikel.

8. Varia
➢ Studeerplek Opwijk:
Het bestuur van de jeugdraad bevraagt de leden of een studeerplek in Opwijk een noodzaak is. Dit blijkt niet
meteen een noodzaak te zijn. Tevens geeft jeugdhuis Nijdrop aan hierin een rol als initiatiefnemer voor
zichzelf te zien.
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➢ Skatepark Opwijk:
Op vraag van de jeugdraad geeft schepen Joske Vermeir een weergave van de 1ste periode dat het skatepark
geopend is, met zowel de mooie kanten als werkpunten.

Volgende Algemene Vergadering:
9 september om 20 uur
Locatie: Vergaderzaal GAC1, Marktstraat 55
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