Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

Contact:

franky.saerens@opwijk.be

1 april 2019
Aanwezig:
Niels Dejonghe (bestuur), Wouter Van den Breen (bestuur), Sharon Van Rode (bestuur), Michel Siccard (KSA
Opwijk), Dries Roels (KSA Opwijk), Chelsey Philips (Nijdrop), Julie Lenaerts (Chiro pol), Lobke Uyttersprot (Chiro pol),
Laura Huttener (KLJ Nijverseel), Imke Perdaens (KLJ Nijverseel), Aafke Van Mulders (KLJ Nijverseel), Niels Verdoodt
(12+Mazenzele), Kobe De Leener (12+Mazenzele), Inez Van Stappen (Heiveld), Lena Vanbelle (Heiveld), Jana
Vanderstraeten (KSA Droeshout), Jonas De Nil (KSA Droeshout), An‐Sofie Vastenavondt (jeugdharmonie), Regna
Vandeputte (jeugdharmonie), Joske Vermeir (schepen), Franky Saerens (deskundige jeugd en doelgroepenbeleid)
Verontschuldigd: Katrien Van Malder (werkverplichtingen)
Afwezig:
Verslag: Franky Saerens

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

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
‐

12+ Mazenzele:
Op zaterdag 20/04/2019 organiseert 12+Mazenzele de ‘Nen hoek af TD’ in Nijdrop.

‐

Chiro Pol:
Op vrijdag 26/04/2019 gaat het tiptiencafé door op het jeugdheem. Aanvang om 15u30.
Op zaterdag 04/05/2019 staat de Italiaanse avond van de Aspi’s gepland. Deze start om 18u. Hiervoor
dien je wel in te schrijven. Dit kan via mail naar hanne.ringoot@live.be

‐

Jeugdharmonie:
Het biercafé en het concert dat plaatsgevonden hebben, waren een succes.

‐

KLJ Nijverseel:
Zondag 07/04/2019 organiseert KLJ Nijverseel een ontbijtbuffet. Dit gaat door in het jeugdheem van
Nijverseel van 08u tot 11u30.

‐

KSA Opwijk:
Kas Opwijk daagt de andere jeugdbewegingen uit om deel te nemen aan de slimste jeugdbeweging
quiz. Deze gaat door op zaterdag 27/04/19. Inschrijven kan door in te schrijven bij Niels Dejonghe of
Ward Verstappen.
Op zaterdag 04/05/2019 staat de dauwtrip gepland. Vertrek aan het jeugdheem om 05u.

‐

KSA Droeshout:
Op zaterdag 04/05/2019 organiseert KSA Droeshout de blacklight fuif in de Sint‐Paulus zaal.
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‐

VVVKB Heiveld:
Afgelopen weekend vond de spaghettizwier plaats. Heiveld kijkt tevreden hierop terug.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Op zaterdag 06/04/2019 staat de message party gepland.
Op vrijdag 26/04/2019 is iedereen welkom op ‘Opwijk ontploft’.
Op dinsdag 30/04/2019 staat de rougekes TD op de agenda.

4. Nieuws uit de Jeugddienst
‐

‐

‐

Statuten jeugdraad:
Gebaseerd op artikel 26 van de statuten van de gemeentelijke jeugdraad van datum 5 februari 2013,
dient de jeugdraad zich bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw kandidaat te stellen
met dezelfde leden en dezelfde bestuursploeg. Dit gebeurt door het voorleggen van het huishoudelijk
reglement (dat reeds een positief advies gekregen heeft van de gemeentelijke jeugdraad op de
algemene vergadering van 11/03/2019) en de statuten van de gemeentelijke jeugdraad ter goedkeuring
aan de gemeenteraad. Hiertoe vraagt de jeugddienst het advies van de jeugdraad over de nieuwe
statuten van datum 01/04/2019. ‐‐‐ Stemming resulteert unaniem in positief advies.
Reglementen werkingssubsidies uitbetaling:
In het bestaande reglement voor de werkingssubsidies van jeugdhuis Nijdrop staan volgende
uitbetalingsperiodes genoteerd:
Alle toelagen worden uitbetaald in 4 schijven van 25%, verspreid over het werkjaar zijnde op volgende
data:
▪01 februari
▪01 juni
▪01 september
▪01 december
In het bestaande reglement voor de werkingssubsidies van de jeugdverenigingen staan volgende
uitbetalingsperiodes genoteerd:
Alle toelagen worden uitbetaald in 2 schijven van 50%, verspreid over het werkjaar zijnde op volgende
dagen:
 1 juni
 31 december
De jeugddienst wenst de toestemming te vragen aan de gemeenteraad om deze reglementen te
wijzigen. Het voorstel zou geformuleerd worden om de uitbetaling in 1 keer te laten gebeuren op datum
van 1 juni. Ter voorbereiding van dit agendapunt heeft de jeugddienst dit idee afgetoetst bij de
financiële dienst van de gemeente, die hierover een positief advies gaf. Hiertoe vraagt de jeugddienst
het advies van de gemeentelijke jeugdraad. ‐‐‐ Stemming resulteert unaniem in positief advies.
Verdere uitwerking evenement 22/09:
Volgend op de algemene vergadering van de jeugdraad van 11/03/2019 wenst de jeugddienst de input
van de jeugdverenigingen te verzamelen. Volgende 3 vragen dienden de jeugdverenigingen te bekijken:
1. Welke idee/voorstel/activiteit/workshop neemt elke jeugdvereniging op zich?
2. Welk optreden/workshop/… vragen de jeugdverenigingen dat de jeugddienst organiseert?
3. Welke naam geven we aan dit evenement?
Volgende ideeën komen naar voor en zullen verder uitgewerkt worden door de jeugddienst en de
contactpersoon per jeugdvereniging:
12+ Mazenzele: Levensechte kicker – Niels Verdoodt.
Chiro Pol: gocarts of kub of hoogteparcours of rodeo of workshop haartooi – Lobke Uyttersprot.
Jeugdharmonie: open repetitie – jeugdharmonie.opwijk@gmail.com
KLJ Nijverseel: ‘stoer op de koer’ = proeven van verschillende spelletjes ‐ Imke Perdaens.
KSA Opwijk: springkastelenparcours of sjorren – Niels Dejonghe.
KSA Droeshout: bakklimmen of buikschuiven – Jelle Van Gijsegeghem.
Heiveld: striker of speleobox of bubbelbal of springkasteel kleuters ‐ Inez Van Stappen.
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‐

‐

‐

‐

Nijdrop: terrascafé.
Gemaakte afspraken:
1. Nijdrop voorziet een DJ Van 14u tot 17u voor muziek (zowel bij goed als slecht weer).
2. Elke vereniging voorziet minimaal 4 leden die helpen bij klaarzetten materiaal, begeleiden activiteit
en opkuis.
3. De voorlopige werknaam is ‘kadeekes in het park’. Op de volgende algemene vergadering van de
gemeentelijke jeugdraad wordt de definitieve naam vastgelegd.
4. De jeugddienst voorziet randanimatie in afspraak met het bestuur van de gemeentelijke jeugdraad.
Ondersteuning vanuit de gemeente voor benodigdheden voor EHBO‐koffer:
De gemeente voorziet een budget om de jeugdverenigingen te ondersteunen bij het voorzien van
benodigdheden voor hun EHBO‐koffer. Hiertoe gaf de jeugddienst de jeugdverenigingen de voorbije
jaren steeds bonnen van de lokale apothekers om de noodzakelijke aankopen te doen. Is dit tevens
komend jaar de vraag van de jeugdverenigingen? Of is er een andere vraag om dit budget aan te
wenden, bijvoorbeeld een EHBO cursus? ‐‐‐ Deze vraag wordt meegenomen naar de jeugdverenigingen
en komt op de volgende algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad opnieuw aan bod.
Aanvraag fuifcheque 12+ Mazenzele:
De jeugddienst wenst het advies te vragen aan de gemeentelijke jeugdraad voor de aanvraag van een
fuifcheque van 12+ Mazenzele voor de fuif ‘Nen hoek af TD’ te Nijdrop op 20/04/2019. De aanvraag
van 12+ Mazenzele voldoet aan alle voorwaarden zoals deze beschreven staan in het reglement
aanvragen fuifcheque. ‐‐‐ Stemming resulteert unaniem in positief advies.
Infrastructuursubsidie KSA Droeshout:
KSA Droeshout vraagt een infrastructuursubsidie aan voor de plaatsing van een nieuwe lavabo in de
sanitaire ruimte. De aanvraag van KSA Droeshout voldoet aan de voorwaarden van het reglement
aanvragen infrastructuursubsidie en komt in aanmerking voor een ondersteuning van 542,08 euro. De
jeugddienst wenst het advies van de gemeentelijke jeugdraad te vragen. ‐‐‐ Stemming resulteert
unaniem in positief advies.
Deadline kampvervoer:
Herinnering dat de aanvragen voor kampvervoer dienen binnen te zijn bij de jeugddienst voor 10 mei
2019.

5. Nieuws uit het Schepencollege
De opening van het nieuwe skatepark staat gepland op donderdag 02/05/2019 en gaat samen met een
demo skaten van 19u30 tot 20u . Iedereen is uitgenodigd deel te nemen aan deze opening.
De herstelling van de beschadigde voetbalgoal van KSA Opwijk is in de laatste rechte lijn. Franky volgt dit
verder op.

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

7. JEGO
Iedereen wordt gevraagd het benodigde artikel met foto’s binnen te brengen bij Wouter Van den Breen.
Deadline: 01/05/2019.

8. Varia
‐

‐

Herhaling afspraak gebruik containerpark:
Elke jeugdvereniging kan 1 maal gratis materiaal naar het containerpark brengen. Dit kan na het
kamp.
Op maandag 01/07/2019 gaat de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad door in
jeugdhuis Nijdrop. Het bestuur van de jeugdraad voorziet een hapje en drankje.
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Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 6 mei om 20 uur
Locatie: GAC 1, Marktstraat 55 te Opwijk
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