Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

Contact:

franky.saerens@opwijk.be

6 mei 2019
Aanwezig:
Katrien Van Malder (bestuur), Merel Fieremans (Chiro Pol), Lobke Uyttersprot (Chiro pol), Dries Roels (KSA
Opwijk), Tim Meskens (KSA Opwijk), Kobe De Leener (12+Mazenzele), Arthur Segers (12+Mazenzele),
Mien Mergan (KSA Droeshout), Jana Vanderstraeten (KSA Droeshout), An-Sofie Vastenavondt
(jeugdharmonie), Regna Vandeputte (jeugdharmonie), Niels Dejonghe (bestuur), Sharon Van Rode
(bestuur), Joske Vermeir (schepen), Franky Saerens (deskundige jeugd en doelgroepenbeleid)
Verontschuldigd:
Wouter Van Den Breen (bestuur), Nathalie Moons (Nijdrop), Laura Huttener (KLJ Nijverseel), Imke
Perdaens (KLJ Nijverseel)
Afwezig:
VVKB Heiveld
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:
Geen nieuws.

-

Chiro Pol:
Op 9 juni 2019 is iedereen welkom bij het ontbijt voor vaderdag op initiatief van de kookploeg
van de Chiro. Allen naar het jeugdheem tussen 8u30 en 11u30.

-

Jeugdharmonie:
Zaterdag 11 mei 2019 maakt de jeugdharmonie deel uit van het concert van de harmonie van
Opwijk dat plaatsvindt in zaal de schuur van Hof Ter Hemelrijk. Het concert heeft als thema
disco en start om 20u30. Deuren gaan open vanaf 20u.

-

KLJ Nijverseel:
Geen nieuws.
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-

KSA Opwijk:
Afgelopen zaterdag 3 mei vond de dauwtrip plaats. Dit was een geslaagde tocht met 75
deelnemers.
Zaterdag 11 mei 2019 staat de turbo diesel fuif gepland in jeugdhuis Nijdrop.
Dinsdag 25 juni 2019 gaat de traditionele jaarmarkt TD door.

-

KSA Droeshout:
Vrijdag 10 mei gaat het summerjam café door in de lokalen van KSA Droeshout. Start om 16u.

-

VVVKB Heiveld:
Geen nieuws.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Geen nieuws.

4. Nieuws uit de Jeugddienst
- Werkingstoelagen jeugdverenigingen:
Op basis van de werkingsgegevens van de periode september 2017 tot augustus 2018 die de
jeugddienst heeft mogen ontvangen van de jeugdverenigingen, werden de werkingstoelagen
berekend die uitbetaald zullen worden op 1 juni 2019. Volgende werkingstoelagen worden
toegekend:
12+ Mazenzele: 1229,87 euro
Chiro Pol: 2980,61 euro
Jeugdharmonie: 1357,04 euro
KLJ Nijverseel: 1851,72 euro
KSA Opwijk: 2565,89 euro
KSA Droeshout: 3196,18 euro
VVVKB Heiveld: 2818,69 euro
- Werkingstoelage jeugdhuis Nijdrop:
Alle plaatselijk erkende jeugdhuizen hebben recht op een forfaitaire toelage op basis van de
objectieve beoordeling van de werking van het jeugdhuis. Gebaseerd op het overhandigd
werkingsverslag van 2018 en de financiële balans en resultatenrekening van het jaar 2018, is
de jeugddienst van de gemeente Opwijk van oordeel dat jeugdhuis Nijdrop voldoet aan de
eisen om gezien te worden als ‘jeugdhuis type 3’ en een werkingstoelage van 14000 euro te
ontvangen. Wel geeft de jeugddienst van de gemeente Opwijk een opdracht mee aan
jeugdhuis Nijdrop.
Argumentatie:
Volgende doelstellingen verbonden aan het label ‘jeugdhuis type 3’ zijn behaald:
•
Minimum 4 dagen per week open.
•
Minimum 48 recreatieve activiteiten per jaar.
•
Minimum 40 uur kadervorming per jaar voor de vrijwilliger, minimum 25 uur per
jaar voor beroepskrachten.
•
Informatieruimte en rustige hoek uitbouwen.
•
Een eigen maandelijks tijdschrift, elektronische nieuwsbrief of actuele website.
•
Maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau.
•
Maatschappelijk project.
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-

-

-

-

•
Lid van de jeugdraad.
Volgende doelstelling is niet gerealiseerd:
•
Minimum 12 vormingsactiviteiten per jaar.
In 2018 heeft jeugdhuis 11 vormingsactiviteiten georganiseerd (combinatie van vorming voor
personeel en vorming voor gebruikers van het jeugdhuis).
Opdracht:
Jeugdhuis Nijdrop dient de opdracht na te komen om het minimum aantal vooropgestelde
vormingsactiviteiten per jaar te behalen. Als uitdaging dient een verhoging van het aantal
vormingsactiviteiten voor vrijwilligers én gebruikers van het jeugdhuis nagestreefd te worden.
Gezien het gegeven dat deze vormingsactiviteiten vaak tijdig dienen georganiseerd te worden,
stelt de jeugddienst van de gemeente Opwijk dat jeugdhuis Nijdrop deze verwachting vanaf
het jaar 2020 dient na te streven.
Opstart jongereninformatiepunt in Opwijk vanaf 01/05/2019:
Welke jeugdverenigingen bestaan er allemaal in mijn gemeente…? Hoe moet ik op zoek gaan
naar een vakantiejob…? Wat zijn softdrugs…? Wat betekent transgender…?
Weet je niet waar je met deze vragen terechtkan? Neem gerust contact op met de jeugddienst.
Of beter nog, spring eens binnen in het jongereninformatiepunt. De jeugddienst zet je op weg
om zelfstandig informatie te vinden en te verwerken. Is informatie alleen niet voldoende, kan
de jeugddienst je ondersteunen om de stap te zetten naar de juiste (hulpverlenings)kanalen.
Het jongereninformatiepunt is terug te vinden Kloosterstraat 9, naast jeugdhuis nijdrop. Hier
kan je gratis, anoniem en zonder verdere verplichtingen terecht met al je vragen. Het
jongereninformatiepunt is open op dinsdag van 15u tot 20u, op vrijdag van 15u tot 17u30 en
elke laatste woensdag van de maand van 12u tot 15u. Iedereen is welkom om binnen te
springen!
Liggen deze momenten je moeilijk, dan kan je steeds een afspraak maken met de jeugddienst.
Dit kan per telefoon: 052/365160 en per mail jeugddienst@opwijk.be
Ondersteuning vanuit de gemeente voor benodigdheden voor EHBO-koffer:
Op de algemene vergadering van 1 april 2019 werd aangegeven dat de gemeente een budget
voorziet om de jeugdverenigingen te ondersteunen bij het voorzien van benodigdheden voor
hun EHBO koffer. Aan de jeugdverenigingen werd de vraag gesteld te bekijken hoe men dit
budget wenst aan te wenden. Geeft men, naar analogie van de vorige jaren, de voorkeur aan
het ontvangen van bonnen van de lokale apothekers om de noodzakelijke aankopen te doen.
Of zijn er andere ideeën of voorkeuren (bijvoorbeeld EHBO cursus)? --- De jeugdverenigingen
verkiezen het ontvangen van bonnen van de lokale apothekers om hun EHBO-koffer aan te
vullen.
Bepaling naam evenement zondag 22 september 2019:
De benaming ‘kadeekes in het park’ draagt unaniem de voorkeur weg en wordt dan ook de
definitieve benaming voor het evenement dat voorgelegd zal worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
Bepaling inhoud evenement zondag 22 september 2019:
Volgend op de voorstellen van jeugdhuis Nijdrop en de jeugdverenigingen op de algemene
vergadering van 1 april 2019 heeft de jeugddienst offertes opgevraagd om voor te leggen aan
de verschillende jeugdverenigingen. Op basis van deze offertes worden volgende activiteiten
gekozen:
Jeugdharmonie: open repetitie
Chiro Pol: workshop gekke kapsels + grime
12+Mazenzele: levende tafelvoetbal
KSA Opwijk: obstakelrun
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-

-

KLJ Nijverseel: stoer op de koer (bij slecht weer volksspelen)
KSA Droeshout: voetbaldarts (+ bij goed weer een extra buitenactiviteit)
Heiveld: rodeostier + klein springkasteel
Nijdrop: muziek
Jeugddienst – jeugdraad: nog in te vullen.
Volgende afspraken worden vastgelegd:
1. Vanuit elke jeugdvereniging zijn er 4 helpers aanwezig (opzetten, activiteit zelf en opkuis).
2. Alle jeugdverenigingen laten die dag werking plaatsvinden (ook indien werkingsdag
normaal niet op zondag valt).
3. Begin september wordt er een flyer verdeeld aan alle schoolkinderen. Op deze flyer staat
het evenement + korte voorstelling van alle deelnemende verenigingen. Deze flyer wordt
ook over alle sociale media gedeeld.
4. Op het evenement mag elke vereniging zelf promotie voeren.
Gebaseerd op deze voorbereiding zal de goedkeuring gevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen voor het laten plaatsvinden van ‘kadeekes in het park’.
Dag van de jeugdbeweging 2019:
Gebaseerd op de evaluatie van de voorgaande jaren stelt de jeugdraad volgend programma
voorop:
1. ’S ochtends ontbijtkoeken aan de schoolpoorten, enkel voor kinderen in uniform. Deze
kinderen ontvangen ook een feestbandje en een leuk gadget (bijvoorbeeld
heliumballonnen).
Verdeling scholen:
KSA Opwijk – De Boot.
Heiveld – De Leertrommel.
KLJ Nijverseel – ’t Luikertje.
12+Mazenzele – De Knipoog.
Jeugdharmonie – Duizendpootrakkers.
Chiro Pol – VKO.
Schoolhuis, MOZA-IK en het MAI worden gevraagd het aantal leerlingen de dag zelf door
te geven. De jeugddienst gaat deze leerlingen ook hun koeken, bandje en gadget geven.
2. De jeugddienst toetst af of jeugdhuis Nijdrop na school samen een initiatief naar de
jeugdverenigingen wilt richten.
3. Jeugdhuis Nijdrop neemt ’s avonds de organisatie van de fuif op zich.
Opdracht voor de verenigingen: elke vereniging dient op de volgende vergadering van de
jeugdraad een idee voor een leuk gadget naar voor te brengen.
Fuifbrochure Opwijk:
De gemeente Opwijk streeft naar een positief, leefbaar en verantwoord feestklimaat. Om deze
doelstelling mee te realiseren, wenst de jeugddienst de fuifbrochure voor te leggen aan het
college van burgemeester en schepenen.
Deze fuifbrochure ondersteunt jongeren en jeugdverenigingen bij het organiseren van een fuif.
In dit document is alle essentiële informatie terug te vinden over wetgeving, organisatie,
praktische tips, belangrijke contactgegevens, aanvraagformulieren,… om een fuif op een goede
en veilige manier te organiseren. Tevens zijn in deze fuifbrochure de afspraken geformuleerd
in het fuifcharter van de politiezone AMOW, opgenomen.
Volgend op het uitdelen van deze fuifbrochure aan de aanwezigen op de algemene vergadering
van 1 april 2019 zodat deze kon doorgenomen worden, wenst de jeugddienst op deze
vergadering het advies te vragen aan de gemeentelijke jeugdraad. ---- Positief advies van de
gemeentelijke jeugdraad.
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-

Aanvraag infrastructuursubsidie KSA Droeshout:
KSA Droeshout wenst een infrastructuursubsidie aan te vragen voor de vervanging van de
voordeur van hun jeugdlokalen. Gebaseerd op het reglement infrastructuursubsidie kan KSA
Droeshout een aanvraag doen van 1311,92 euro. Hierbij de berekening:
Belangrijk is volgend artikel in het reglement infrastructuursubsidie:
Art. 4: Ieder jaar kan een subsidie aangevraagd worden. Gespreid over 6 jaar kan er een
maximumbedrag van € 4.500 aangevraagd worden. Deze zes jaar lopen gelijk met het BBC. De
toegestane subsidie kan ten hoogste 70 % van de gedane kosten bedragen.
1. 70 procent van de gedane kosten komt in aanmerking. Dus 70 procent van 2721,62 euro =
1905,13 euro.
2. Gespreid over de 6 jaar van de beleidscyclus kan een jeugdvereniging aanspraak maken op
4500 euro. KSA Droeshout heeft reeds 3188,08 euro ontvangen. Bijgevolg is er nog maar
(4500 euro – 3188,08 euro) 1311,92 euro over.
3. Er kan een aanvraag voor 1311,92 euro ingediend worden.
Aan de gemeentelijk jeugdraad wordt hiertoe hun advies gevraagd. ---- Positief advies van de
gemeentelijke jeugdraad.
- Aanvraag projectsubsidie Jeugdharmonie Opwijk:
De jeugdharmonie wenst een projectsubsidie aan te vragen voor het aperitiefconcert dat heeft
plaatsgevonden. Volgens het reglement projectsubsidie kan de jeugdharmonie een aanvraag
doen van 750 euro. Aan de gemeentelijke jeugdraad wordt hiertoe hun advies gevraagd. ---Positief advies van de gemeentelijke jeugdraad.
- Vrijmaken gras van het jeugdheem:
Vanuit de groendienst van de gemeente Opwijk wordt aan KSA Opwijk en Chiropol Opwijk
gevraagd het gras op het jeugdheem vrij te maken na hun werking op zondag (verwijderen
stenen, hout van kampvuur, en dergelijke) opdat de medewerkers van de gemeente dit gras
vlot kunnen afrijden.
5. Nieuws uit het Schepencollege
-

-

-

De reglementen ‘subsidieregeling voor jeugdverenigingen’ en ‘subsidieregeling voor
jeugdhuizen’ zijn besproken op de gemeenteraad van datum 30 april 2019. In deze
reglementen zijn de uitbetalingstermijnen van de werkingstoelagen terug te vinden. Het
voorstel om de uitbetaling in 1 keer (de volledige werkingstoelage) op 1 juni te laten
plaatsvinden, is goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het sluitingsuur voor fuiven in
gemeentelijke zalen verlegd van 3 uur naar 4 uur. Wel zal er strenger door de politie toegezien
worden op dit sluitingsuur.
Terugblik opening skatepark: positieve terugblik. Veel plaatselijke jeugd die opgetogen is met
het nieuwe skatepark.
Op woensdag 8 mei 2019 staat om 18u de opening van de nieuwe speeltuin in de Nijverseel
gepland. Iedereen is van harte welkom!
De voetbalgoal van KSA Opwijk is hersteld en is teruggeplaatst op het jeugdheem.

6. Nieuws uit andere adviesraden
Geen jeugdgerelateerd nieuws.
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7. JEGO

De verenigingen hebben allen gevraagde tekst ingeleverd. 12+Mazenzele heeft wel de deadline
niet gerespecteerd.
8. Varia
-

-

-

Het bestuur van de jeugdraad heeft op 29 april 2019 deelgenomen aan de 1ste bijeenkomst van de
regionale uitwisseling van de jeugdraden (regio Vlaams-Brabant) te Vilvoorde georganiseerd door
bataljong. Doel is uitwisseling en ontmoeting stimuleren tussen bestuursleden van jeugdraden. Voor
de volgende bijeenkomst die in het najaar volgt, zal het bestuur van de jeugdraad het initiatief nemen
deze te organiseren in Opwijk. Verdere informatie volgt nog.
Vanaf 2020 is het gebruik van herbruikbare bekers een verplichting. De aankoop hiervan is, net zoals
de huur ervan, een grote kost. De jeugdverenigingen wensen graag te zoeken naar mogelijkheden om
ervoor te zorgen dat deze beschikbaar zijn voor hun evenementen. De jeugddienst toetst de
mogelijkheden af bij het diensthoofd van de dienst vrije tijd.
Maandag 1 juli gaat de jeugdraad om 19u in jeugdhuis Nijdrop. Voor deze laatste vergadering van het
jaar wenst de jeugdraad te trakteren op een hapje. Elke vereniging is welkom met 3 leden.
1 juli nemen we een nieuwe groepsfoto!

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 1 juli om 19 uur
Locatie: jeugdhuis Nijdrop
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