Werkvergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

Contact:

Franky.Saerens@opwijk.be

09/09/2019
Aanwezig:
Arthur Segers (12+), Niels Verdoodt (12+), Jelle Van Gijseghem (KSA Droeshout), Daan De Kempeneer
(KSA Droeshout), Karolien De Boeck (jeugdharmonie), An-Sofie Vastenavondt (jeugdharmonie), Sharon
Van Rode (Heiveld – ondervoorzitter), Inez Van Stappen (Heiveld), Door Vandergoten (KSA Opwijk),
Antoon Spinoy (KSA Opwijk), Lana De Raes (Chiro), Lien Van Haudt (Chiro), Nathalie Moons (Nijdrop),
Dieter Van den Broeck (Nijdrop), Imke Pardaens (KLJ Nijverseel), Katlijne Meersman (KLJ Nijverseel),
Wouter van den Breen (geïnteresseerde burger – bestuur), Joske Vermeir (schepen van jeugd), Franky
Saerens (deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid)
Verontschuldigd:
Katrien Van Malder (bestuur), Niels Dejonghe (bestuur – KSA Opwijk)
Afwezig:
/
Verslag:
Franky Saerens (deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid)

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

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
12+ Mazenzele:
- Vrijdag 13 september 2019 gaat de infoavond voor de ouders van de leden door in de nieuwe
lokalen te Mazenzele.
- De officiële opening van de jeugdlokalen Mazenzele staat gepland op zaterdag 28 september
2019 om 10u.
Chiro Pol:
- Iedereen welkom op de ‘Bleken TD’ die doorgaat op zaterdag 28 september 2019 in de SintPauluszaal.
Jeugdharmonie:
- 5 Oktober 2019 staat de openingsactiviteit voor de leden gepland. Deze bestaat uit bowling en
gezamenlijk een spaghetti gaan eten.
KLJ Nijverseel:
- Iedereen welkom op de ‘Color TD’ op zaterdag 26 oktober 2019 in Nijdrop.
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KSA Opwijk:
Geen nieuws.
KSA Droeshout:
Geen nieuws.
VVVKB Heiveld:
- Op zondag 6 oktober vinden de lokaalfeesten plaats. Deze gaan door van 14u tot 19u op het
schoolterrein van MAI.

3.
-

Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Iedereen welkom op de bellini night op vrijdag 13 september.
Op 19 en 20 september organiseert jeugdhuis Nijdrop zijn spaghettizwier ‘slag om de slingers’.
Vraag van Nijdrop naar de jeugdverenigingen toe: graag de data doorgeven dat jullie een fuif in
Nijdrop willen organiseren zodat deze voor jullie kan vrijgehouden worden. Mailtje sturen naar
Nathalie.

4. Nieuws uit de Jeugddienst
➢ Kandidaten jeugdraad werkjaar 2019-2020:
Bij de start van het nieuwe werkjaar worden de kandidaturen voor het nieuwe werkjaar 2019-2020
ingediend. Deze kandidaten zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
1. KLJ Nijverseel:
Effectieve leden: Imke Pardaens – Katlijne Meersman
Plaatsvervangers: Noah Raes – Kelly Van den Eede
2. Nijdrop:
Effectieve leden: Nathalie Moons – Dieter Van den Broeck
Plaatsvervangers: Jamison Vanden driessche – Ben Moens
3. Chiro Pol:
Effectieve leden: Lana De Raes – Lien Van Haudt
Plaatsvervangers: Amber De Vuyst – Lobke Uyttersprot
4. KSA Opwijk:
Effectieve leden: Niels Dejonghe (penningsmeester) – Door Vandergoten
Plaatsvervangers: Antoon Spinoy – Dries Roels
5. VVVKB Heiveld:
Effectieve leden: Sharon Van Rode (ondervoorzitter) – Inez Van Stappen
Plaatsvervangers: Alicia Hendrickx – Britt De Visscher
6. Jeugdharmonie:
Effectieve leden: Karolien De Boeck – An-Sofie Vastenavondt
Plaatsvervangers: Lore Van Gerwen – Charlotte Van Haver
7. KSA Droeshout:
Effectieve leden: Jelle Van Gijseghem – Daan De Kempeneer
Plaatsvervangers: Pepijn Crombé – Fien Van Den Bosch
8. 12+ Mazenzele:
Effectieve leden: Niels Verdoodt – Arthur Segers
Plaatsvervangers: Aron Haverhals – Kobe De Leener
9. Geïnteresseerde burgers:
Katrien Van Malder (voorzitter) – Wouter Van den Breen (communicatieverantwoordelijke)
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➢ Schatbewaarders:
Bij de start van het nieuwe werkjaar worden 2 schatbewaarders gekozen. Zij houden toezicht op de
verrichtingen die uitgevoerd worden door de penningsmeester. De schatbewaarders voor het
werkjaar 2019 – 2020 zijn Niels Verdoodt (12+Mazenzele) en Inez Van Stappen (VVVKB Heiveld).
➢ Stand van zaken kadeekes in het park 22 september 2019:
Ter voorbereiding van dit evenement worden alle stappen en afspraken overlopen en de laatste
onduidelijkheden uitgeklaard:
1. Activiteiten:
Alle materialen en workshops van externe leveranciers zijn geregeld.
De activiteit grime die Chiro Pol gaat organiseren, is geregeld.
KLJ Nijverseel wenst zowel bij goed als slecht weer een KUBB op zijn KLJ’s te voorzien.
KSA Droeshout voorziet bij goed weer enkele leuke spelletjes als aanvulling op de voetbaldarts.
Deze spelletjes zijn onder andere parachutespelen, zakspringen en kringspelletjes.
2. EHBO post:
EHBO post is geregeld.
3. Grondplan:
De grondplannen met indeling van de verschillende activiteiten zijn opgesteld met ondersteuning
van de technische dienst van Hof Ter Hemelrijk, zowel voor de locatie Hof Ter Hemelrijk (bij goed
weer), als de locatie gemeentelijke sporthal (bij slecht weer). Deze grondplannen zijn doorgenomen
met de jeugdverenigingen.
4. Promotie:
Alle promotie is opgevolgd.
5. Overlopen afspraken:
• Alle jeugdverenigingen komen naar kadeekes in het park met (minimaal) hun jongste
groepen. Dit betekent voor sommige jeugdverenigingen een wijziging in de dag van
werking.
• Alle jeugdverenigingen voorzien minimaal 4 begeleiders om te voorzien in een goed verloop
van de activiteit(en) die zij dienen op te volgen. Deze begeleiders dienen aanwezig te zijn
van 13u40 tot 17u15.
• De begeleiders van de activiteit staan in voor de veiligheid van deze activiteit. Tevens zorgen
zij voor een vlot doorschuiven van kinderen zodat iedereen aan de beurt kan komen.
• Nathalie is verantwoordelijk voor de werking van Nijdrop en de EHBO post. Nathalie zal
aanwezig zijn van 13u15 tot 17u15.
• Wouter Van den Breen, Katrien Van Malder, Sharon Van Rode zullen aanwezig zijn van
13u15 tot 17u15. Zij zijn het aanspreekpunt voor de jeugdverenigingen de dag zelf. Niels
Dejonghe kan in noodgevallen extra ondersteuning bieden.
• Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens is de algemeen verantwoordelijke
en zal aanwezig zijn van 9u tot alles is opgeruimd.
• Alle jeugdverenigingen staan zelf in voor de promotie van hun werking aan de activiteit zelf.
Hierin wordt creatieve vrijheid gegeven (wel rekening houden met de mogelijkheden op
vlak van infrastructuur). Minimale vereiste: elke jeugdvereniging moet ervoor zorgen dat
hun werking zichtbaar is en bekend gemaakt wordt (bijvoorbeeld een vlag).
• Alle jeugdverenigingen dienen het evenement te delen op hun facebookpagina tegen zondag
15 september.
• Iedereen brengt zijn goed humeur en een gezonde dosis goesting mee
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➢ Indeling dag van de jeugdbeweging vrijdag 18 oktober:
1. Ochtend:
Om 7u30 dient er verzameld te worden aan het jongereninformatiepunt te Kloosterstraat 9. Elke
jeugdvereniging is vertegenwoordigd door 4 leden en beschikt over 1 auto. Deze 4 leden zullen zich
aan de schoolpoort opstellen en de kinderen en jongeren die in uniform op school verschijnen een
koffiekoek, polsbandje en brooddoos aanbieden.
Verdeling scholen:
KSA Opwijk – De Boot.
KSA Droeshout – De Lettertuin
Heiveld – De Leertrommel.
KLJ Nijverseel – ’t Luikertje.
12+Mazenzele – De Knipoog.
Jeugdharmonie – Duizendpootrakkers.
Chiro Pol – VKO.
Vanaf 8u zal de bedeling aan de schoolpoorten starten.
Schoolhuis, MOZA-IK en het MAI worden gevraagd het aantal leerlingen de dag zelf door
te geven. De jeugddienst gaat deze leerlingen ook hun koek, polsbandje en gadget geven.
Het maken van de nodige afspraken met de scholen zal opgevolgd worden door de jeugddienst.
2. Laddercompetitie tussen 16u en 17u in jeugdhuis Nijdrop:
Het bestuur van de jeugdraad, jeugdhuis Nijdrop en de jeugddienst slaan de handen in elkaar en
organiseren tussen 16u en 17u een laddercompetitie in jeugdhuis Nijdrop. Elke jeugdvereniging kan
zich laten vertegenwoordigen door 1 team bestaande uit 4 leden.
Bij deze laddercompetitie dien je opdrachten uit te voeren met je team van 4 leden. Bij opdrachten
waarvoor minder leden nodig zijn, kies je als team zelf wie je inzet.
Enkele spelregels:
• De startposities op de ladder worden bepaald door het gooien van een (petanque)bal naar een
klein balletje. Hoe dichter je eindigt, hoe hoger je start op de ladder. Indien het te slecht weer
is, wordt de startpositie bepaald door loting.
• De opdrachten zijn nog supergeheim! Je kiest de opdracht om de ander uit te dagen niet zelf.
Je trekt een opdracht en moet hopen dat het lot je gunstig gezind is.
• Gedurende het uur mag je een andere vereniging zo vaak uitdagen als je wilt. Je kan wel maar
1 opdracht per keer uitvoeren.
• Je kan tot 2 plaatsen boven jou op de ladder uitdagen.
• Als je uitgedaagd wordt, kan je deze uitdaging niet weigeren. Weigeren staat gelijk aan het
verliezen van de opdracht.
De vereniging die om 17u bovenaan de ladder staat, is gedurende 1 jaar de kampioen. Naast de roem
ontvangt deze ook een beker en een drankkaart voor de fuif ‘nacht van de jeugd’.
Inschrijven is mogelijk tot 6 oktober via https://forms.gle/XK1HC8jZY3tiKp4v5
Iedereen die komt supporteren, kan zijn ontvangen polsbandje inruilen voor een drankje.
Opdracht voor de jeugdverenigingen: elke jeugdvereniging brengt 3 opdrachten aan voor de
laddercompetitie tegen zondag 29 september bij deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid op
franky.saerens@opwijk.be
3. Avond:
Jeugdhuis Nijdrop organiseert de fuif ‘nacht van de jeugd’ die aanvangt om 21u. Wil je dat je vlag
van je jeugdvereniging in Nijdrop uithangt, breng deze ’s morgens zeker mee. Deze krijgt een veilige
plaats.
➢ Speeltuin Droeshout:
De verfraaiingswerken aan de speeltuin in Droeshout zijn in een afrondende fase. KSA Droeshout
wenst te vragen aan de gemeente op het nieuwe stuk speeltuin (waar vroeger de petanquepleinen
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lagen) enkel gras in te zaaien. Zo wordt er een vrije graszone gecreëerd waarop KSA Droeshout
spelletjes kan spelen. Deze vraag stemt overeen met de vraag van vrije basisschool De Lettertuin.

5. Nieuws uit het Schepencollege
- Zaterdag 28 september 10u staat de receptie voor de opening van de jeugdlokalen te Mazenzele
gepland. Het college van burgemeester en schepenen wenst van elke jeugdvereniging en jeugdhuis
Nijdrop 4 leden uit te nodigen. Uitgezonderd 12+Mazenzele die allen uitgenodigd zijn omdat zij
één van de gebruikers gaan zijn van deze locatie.

6. Nieuws uit andere adviesraden
➢ Kandidaten stuurgroep vrijetijdsraad:
Op de jeugdraad van datum 1 juli 2019 werd de vrijetijdsraad voorgesteld. Tevens werd de vraag
gesteld aan geïnteresseerde leden van de jeugdraad om hun kandidatuur op deze jeugdraad bekend
te maken.
Sharon Van Rode (VVVKB Heiveld – ondervoorzitter jeugdraad) en Nathalie Moons (jeugdhuis
Nijdrop) wensen zich voor de stuurgroep van de vrijetijdsraad kandidaat te stellen.

7. Varia
➢ Bij de jeugddienst kunnen de jeugdverenigingen terecht voor witte vuilzakken en PMD zakken
om de terreinen van de jeugdverenigingen mee proper te helpen houden.
➢ Blij te zien dat KSA Opwijk de nieuwe voetbalgoal heeft geplaatst.

Volgende Werkvergadering:
Maandag 7 oktober 2019 om 20u
Locatie: GAC I, markstraat 55 te Opwijk
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