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1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Niels licht het kasverslag toe: “bandjes betaald, maar middelen ook weer terug gekregen van het bestuur.
Verder nog cadeau voor Ineke gekocht. De Mastercard werd stopgezet”.
2. Nieuws van de jeugdverenigingen
- 12+ Mazenzele: geen nieuws
- Chiro Pol: 27 december kaartverkoop etentje van 9 en 10 februari.
- Jeugdharmonie: De wafelslag was een succes. Er werden 92 dozen meer dan vorig jaar verkocht. Ook
op het concert van 2 december was er veel volk.
- KLJ Nijverseel: geen nieuws.
- KSA Opwijk: 27 december kaartenverkoop etentje van 9 en 10 februari.
- KSA Droeshout: geen nieuws.
- VVVKB Heiveld: geen nieuws.
3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
De feestperiode omtrent ons langdurig bestaan is momenteel afgerond.
Op 31 december organiseert Nijdrop R.I.P. Hierbij een oproep om als jeugdvereniging de vestiaire te
doen, waarbij de inkomsten hiervan voor de vereniging zelf zijn. Nathalie deelt aan elke vereniging een
duo ticket uit voor de fuif.
4. Nieuws uit de Jeugddienst
- Gebruiksreglement Jeugdlokalen Mazenzele
Schepen Joske Vermeir overloopt deze tekst:
1. de inhoud van artikel 9 meer groeperen;
2. het sleutelbeheer moet nog verder worden uitgewerkt;
3. voor andere activiteiten op andere tijdstippen dan de normale werking van de
jeugdvereniging, moeten deze lokalen ook worden gereserveerd via
https://reservaties.opwijk.be.
- Nieuwe vuilniszakken beschikbaar (via Kristien en Yo op de jeugddienst)
- Fuifcheque KLJ Nijverseel (Color-TD)
De aanvraag werd unaniem goedgekeurd.
- Fuifcheque Heiveld (Rewind)
De aanvraag werd unaniem goedgekeurd.
- Brandveiligheidssubsidie KSA Droeshout
De subsidie werd unaniem goedgekeurd.
- Brandveiligheidssubsidie KSA Opwijk
De subsidie werd unaniem goedgekeurd.
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Brandveiligheidssubsidie Chiro
Wachten op bevestiging. Meer info op de volgende AV.
Ondertussen meer info gekregen: Betreft een raming van de kosten, nog geen facturen. Deze
volgen in januari/februari 2019.
Infrastructuursubsidie KSA Droeshout
Deze subsidie werd unaniem goedgekeurd.
Mededeling recente uitbetalingen: kadervormingssubsidies, projectsubsidie Jeugdharmonie,
projectsubsidie Chiro, fuifcheque KSA Opwijk.
Wedstrijd in kader van de week ‘Kies kleur tegen pesten’: Jore legt uit dat er een wedstrijd is voor de
jeugdverenigingen. In welke mate leeft dit in jullie werking? Staat het op de agenda? Werken jullie
actief aan een goede sfeer? Leg uit wat jullie doen en misschien maakt je vereniging kans op 1000 of
500 euro. Meer info op: https://tumult.be/wedstrijd-pesten-check-it-out

5. Nieuws uit het Schepencollege
Joske stelt dat de verenigingen 1x per jaar gratis naar het containerpark kunnen. De modaliteiten moeten
nog verder worden bepaald met de dienst milieu, Eric Roelands.
6. Nieuws uit andere adviesraden
- Amigo maakt zijn advies aan het beleid bekend! Hun aandacht gaat naar: voetpaden, fietspaden,
schoolroutes, preventie in het verkeersgedrag, inspraakkanalen, openbaar vervoer tussen
dorpskernen en verhoogde perrons aan het station. Verder vragen zij om bij nieuwe dossiers altijd
rekening te houden met de zwakke weggebruiker en om een meerjarenplan rond verkeersveiligheid
op te stellen.
7. Mocktail contest
Op vrijdag 1 maart 2019 wordt er een mocktailwedstrijd gehouden in Nijdrop, aanvang om 19 uur.
Ontwerp een alcoholvrije cocktail
De winnaar krijgt ingrediënten om deze aan te bieden op drie evenementen op jaarbasis
Bevestig je deelname voor 15 februari 2019 via karen.lauwers@opwijk.be en bezorg ons voor 22
februari 2019 een lijst met gewenste materiaal – ingrediënten (wij kopen dit aan voor de
jeugdverenigingen).
Introductie team
Ieder team bedient de jury, geeft de naam van de mocktail, vertelt over de tijdsinvestering, kortom
verkoop je product 😉, jury luistert, proeft en beoordeelt.
Einde voorzien omstreeks 21 uur.

8. Opleiding fuifcoach 23 en 24 feb. 2019
- Het college keurde in de zitting van 22 november 2017 de organisatie van een opleiding voor fuif
coachen goed. Er wordt gevraagd dat er minstens 2 personen per jeugdbeweging deelnemen.
- Karen neemt contact op met het PIVO voor verdere details en koppelt terug naar de jeugdraad.
Ondertussen meer info gekregen: Pivo stelt dat er nog geen data waren vastgelegd voor de
opleiding fuifcoach. Pivo probeert om lesgevers te vinden voor een volledige dag op zaterdag
23/02. Maar op zondag geven ze nooit les, dus 24/02 is iedereen weer vrij. Er moet nog een
zaterdag worden afgesproken voor de resterende 4 uur van de opleiding. Pivo hoort alvast
eens bij de lesgevers of ze zaterdag 16 februari of zaterdag 2 maart nog beschikbaar zijn.
9. Samenstelling werkgroep geluidsoverlast fuiven
Er wordt gevraagd per jeugdbeweging 1 persoon af te vaardigen voor deze werkgroep. De eerste
bijeenkomst is op 10 december om 20 uur. Joske stuurt de leden verdere info, Karen zorgt voor locatie,
met name GAC I, Marktstraat 55.
10. JEGO
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11. Varia

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 11 februari om 19 uur
Locatie: Nijdrop
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