Werkvergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

Contact:

Franky.Saerens@opwijk.be

7 oktober 2019

Aanwezig:
Inez Van Stappen (Heiveld), Sharon Van Rode (Heiveld – bestuur), Imke Perdaens (KLJ Nijverseel),
Katlijne Meersman (KLJ Nijverseel), Niels Verdoodt (12+), Arthur Segers (12+), Karolien De Boeck
(jeugdharmonie), Lore Van Gerwen (jeugdharmonie), Door Vandergoten (KSA Opwijk), Niels Dejonghe
(KSA Opwijk – bestuur), Daan De Kempeneer (KSA Droeshout), Jelle Van Gijseghem (KSA Droeshout),
Lara De Raes (Chiro Pol), Lien Van Houdt (Chiro Pol), Dieter Van den Broeck (Nijdrop), Nathalie Moons
(Nijdrop), Katrien Van Malder (geïnteresseerde burger - bestuur), Wouter Van den Breen (geïnteresseerde
burger- bestuur), Joske Vermeir (schepen), Evelien Beeckman (geïnteresseerde burger – geen stemrecht),
Franky Saerens (deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid)
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Verslag: Franky Saerens

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
➢ Rechtzetting vorig verslag:
In het verslag van de gemeentelijke jeugdraad van datum 9 september 2019 staat onder ‘6. Nieuws uit
andere adviesraden’ vermeld dat Sharon Van Rode en Nathalie Moons zich kandidaat wensen te stellen
voor de jeugdraad. Dit dient aangepast te worden. Sharon en Nathalie wensen zich kandidaat te stellen
voor de stuurgroep van de vrijetijdsraad.
➢ Verder geen opmerkingen betreffende het vorige verslag.
➢ Toelichting van het kasverslag en goedkeuring door de gemeentelijke jeugdraad.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
12+ Mazenzele:
Zaterdag 28 september 2019 heeft de officiële opening van de jeugdlokalen te Mazenzele
plaatsgevonden.
Chiro Pol:
Een warme uitnodiging aan iedereen om deel te nemen aan de fakkeltocht die doorgaat op 16
november 2019.
Jeugdharmonie:
Geen nieuws.
KLJ Nijverseel:
Op 26 oktober 2019 is iedereen uitgenodigd op de Color TD die doorgaat in jeugdhuis Nijdrop.
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KSA Opwijk:
Geen nieuws.
KSA Droeshout:
Geen nieuws.
VVVKB Heiveld:
Iedereen welkom op de Rewind TD op 9 november 2019 in de Sint-Pauluszaal.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
- Zaterdag 12 oktober staat de Boitjas TD op het programma.
- Zaterdag 19 oktober organiseert Nijdrop een ‘open tappersmeeting’. Iedereen is welkom vanaf 14
uur om meer info te krijgen over het leven achter de bar (pint tappen, vat aansluiten,…).
- Nijdrop start de zoektocht naar een ploeg die op oudjaar de toog wilt komen doen in Nijdrop. Ben
jij met je vrienden geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Nijdrop. In ruil krijgen jij en je vrienden
voor middernacht door Nijdrop een super maaltijd en lekkere drank aangeboden!

4. Nieuws uit de Jeugddienst
➢ Veiligheidspictogrammen voor fuiven:
Vanaf heden zijn er veiligheidspictogrammen toegevoegd aan het materiaal dat door jeugdverenigingen
kan ontleend worden bij de jeugddienst. Indien jullie als vereniging een fuif organiseren op een locatie
die geen vaste bestemming als fuifzaal heeft, leen deze pictogrammen zeker uit om de veiligheid op
jullie fuif te garanderen:

➢ Opleiding fuifcoach:
Vanuit de jeugddienst zal het initiatief genomen worden om in het voorjaar van 2020 een nieuwe
opleiding fuifcoach te organiseren. Aan deze opleiding kunnen 15 personen deelnemen. Om als
fuifcoach te kunnen optreden op een fuif moet men minstens 18 jaar zijn.
Elke vereniging, uitgezonderd jeugdharmonie aangezien zij geen fuiven organiseren, dienen hiertoe
minimaal 2 kandidaten af te vaardigen. Op de volgende gemeentelijke jeugdraad van 4 november
2019 wordt het aantal deelnemers per vereniging vastgelegd.
➢ Raamcontract security:
Om de veiligheid op fuiven te garanderen, is de aanwezigheid van security een noodzakelijk
gegeven. Aan het inhuren van security is echter een hoge kostprijs verbonden. Mogelijks kan het
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een meerwaarde betekenen een raamcontract af te sluiten met een securityfirma die de beveiliging
van alle fuiven in Opwijk komt doen. Op die manier kan de kostprijs mogelijks dalen (immers
verdeeld over meerdere partijen).
Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens onderzoekt dit verder.
➢ Nieuw logo:
Het logo van de jeugddienst – jeugdraad is aan vernieuwing toe. Wouter Van de Breen
(communicatieverantwoordelijke) en Franky Saerens (deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid)
volgen dit verder op.
➢ Opvolging vragen herbruikbare bekers:
Op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van 1 juli 2019 werd een stand van
zaken betreffende de herbruikbare bekers meegegeven:
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.
Volgend op deze stand van zaken werden 2 vragen door de jeugdraad geformuleerd die door de
deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid voorgelegd werden aan de dienst vrije tijd (die
verantwoordelijk is voor de opvolging van deze materie):
- Kan er een mobiele afwasmachine gekocht worden voor gebruik tijdens fuiven? De bezorgdheid
is aanwezig dat er mogelijks een tekort aan bekers zal zijn.
Antwoord dienst vrije tijd:
Hiervoor is geen budget voorhanden. De zalen zijn uitgerust met tap en spoelbakken. Tevens
zijn er mobiele spoelbakken en tapmateriaal te verkrijgen bij de brouwer.
Er wordt niet verwacht dat er een tekort aan bekers zal zijn. Wel blijft het belangrijk om de
bekers tussendoor af te wassen en niet alles op te sparen voor de afwas na de fuif door de erkende
partner (gelijklopend aan het werken met glazen dus).
- Is het een optie de afwas na fuiven en evenementen te laten gebeuren door een beschutte
werkplaats?(Nijdrop werkt op deze manier):
Antwoord dienst vrije tijd:
De erkende partner van de gemeente is ook een beschutte werkplaats, zijnde AMAB te Asse.
Mogelijks betreft het dezelfde als degene waar Nijdrop mee samenwerkt.
Zodra er meer duidelijkheid is, communiceert de dienst vrije tijd hieromtrent.
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➢ Kalender:
De jeugdverenigingen en jeugdhuis Nijdrop slaan de handen in elkaar om vorm te geven aan een
kalender waarop alle activiteiten en fuiven terug te vinden zijn. Deze kan gepubliceerd worden op
de facebookpagina van de jeugddienst – jeugdraad en kan een handig overzicht bieden aan de jeugd
binnen onze gemeente en uitnodigen om in te gaan op dit aanbod. Tevens kunnen de
jeugdverenigingen en jeugdhuis Nijdrop activiteiten en fuiven dan op elkaar afstemmen en
vermijden dat er ‘concurrentie’ ontstaat.
Op de volgende gemeentelijke jeugdraad van 4 november 2019 geven alle verenigingen een
overzicht van hun geplande activiteiten en fuiven tot eind augustus 2020.

5. Nieuws uit het Schepencollege
➢ Meerjarenplanning:
Alle adviesraden gaan uitgenodigd worden op een toelichting van de meerjarenplanning door de
gemeente. Tijdens deze toelichting wordt er de kans geboden om dieper op thema’s in te gaan,
vragen te stellen en informatie in te winnen opdat er een advies kan geformuleerd worden. Deze
toelichting staat gepland op dinsdag 5 november 2019 om 19u30 in de Kersepit te Mazenzele.
De gemeentelijke jeugdraad wordt gevraagd hieromtrent een advies te formuleren tegen 25
november 2019.
➢ Opening jeugdlokalen Mazenzele:
Het schepencollege wenst 12+ Mazenzele en MAI Opwijk te bedanken voor de ondersteuning bij
de opening van de jeugdlokalen te Mazenzele.
➢ Oude skatepark:
Het oude skatepark is verkocht en zal spoedig volledig verwijderd zijn.
➢ Uitnodiging informatiesessie Hoplr:
De gemeente is op zoek naar initiatieven om ontmoeting te stimuleren en meer zorgzame buurten te
creëren. Om dit doel te realiseren, wenst de gemeente de applicatie Hoplr te onderzoeken.
Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor buurten. Het focust op sociale interactie tussen inwoners
en hun engagementen in de buurt. Het wil online verbinden om offline ontmoetingen te stimuleren.
Om te onderzoeken of Hoplr een meerwaarde kan betekenen, organiseert de gemeente op dinsdag 3
december om 19u in zaal de schuur een infosessie. Een afvaardiging van de jeugdraad is een
meerwaarde om hun input te verzamelen.
Mogen we vragen dat kandidaten zich op de volgende jeugdraad kenbaar maken?
➢ Herdenking gesneuvelden van de wereldoorlog:
Maandag 11 november herdenken we de gesneuvelden van de Wereldoorlog. Hiertoe is binnen de
gemeente Opwijk volgende planning voorzien:
11 uur: Plechtige ceremonie aan het monument der gesneuvelden bij het kerkhof in het centrum van
onze gemeente.
11.30 uur: Onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie De Volherding wandelen we
te voet van het kerkhof naar het Gemeentelijke Administratief Centrum II, Ringlaan 20. Hier wordt
u een receptie aangeboden.
Al de Opwijkse verenigingen zijn welkom om mee te wandelen met hun vlag ter nagedachtenis van
de overleden oorlogsslachtoffers. Interesse of een vraag naar meer informatie: neem contact op met
elke.heyvaert@opwijk.be

4

6. Evaluatie ‘Kadeekes in het park’
➢ Vanuit de jeugddienst volgende boodschap naar de verenigingen en jeugdhuis Nijdrop:
Kadeekes in het park was een voltreffer! Een grote opkomst! Super veel blije kindersnoeten gezien.
En dat is jullie verdienste!!! Dank jullie wel voor al jullie inspanningen.
➢ Vanuit de jeugdverenigingen en Nijdrop:
- Leuk concept/prima activiteiten.
- Leuke sfeer.
- Data van evenement is prima (opstart werkjaar).
➢ Mee te nemen naar de volgende editie:
- Drank en koekje voorzien voor de aanwezige kinderen.
- Inzetten op het meer bereiken van kinderen die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging.

7. Dag van de Jeugdbeweging
➢ 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 (exacte plaats waar de jeugdverenigingen zich
mogen opstellen, het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld,…) zal opgevolgd worden door de
jeugddienst. Deze afspraken zullen vrijdagochtend 18 oktober doorgegeven worden aan de
jeugdverenigingen.
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.
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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 via https://forms.gle/XK1HC8jZY3tiKp4v5
Iedereen die komt supporteren, kan zijn ontvangen polsbandje inruilen voor een drankje.
3. Promotie dag van de jeugdbewegingen:
Een promotietekst zal opgesteld worden en kenbaar gemaakt worden via volgende
informatiekanalen:
- Facebookpagina jeugddienst – jeugdraad.
- Facebookpagina gemeente Opwijk.
- ’t Opwijks leven.
- Digitale nieuwsbrieven van de scholen aan de ouders van de leerlingen.
Oproep: deze promotietekst verschijnt maandag 14 oktober 2019 op de facebookpagina van de
jeugddienst – jeugdraad. Een warme oproep aan alle jeugdverenigingen om dit bericht te delen in de
week van 14 oktober.

8. JEGO
Voor de opmaak van de JEGO – wintereditie 2019 dienen de verenigingen volgende inbreng te
bezorgen aan communicatieverantwoordelijke Wouter Van de Breen:
➢ Schrijf een artikel voor je vereniging over wie jullie zijn, wat jullie doen en organiseren, hoe
jullie kamp afgelopen zomer was, wat er de eerste maanden gebeurd is (activiteiten,
evenementen) en wat er nog aankomt. Mag één groot artikel zijn of verschillende kleine stukjes.
➢ Lengte: 500-600 woorden.
➢ Foutloos, vlot en informeel geschreven (zowel jong als oud moet dit makkelijk kunnen lezen).
➢ Zonder opmaak maar wel graag alinea's en evt. (tussen)titels.
➢ Daarnaast selecteer je ook minstens drie leuke foto's van hoge kwaliteit.
➢ Ook de kalender van alle komende publieke evenementen van het huidig werkjaar zet je apart
in de mail.
➢ Als laatste zijn nog de contactgegevens van de hoofdleiding (naam, adres, telefoon, email) van jullie vereniging gevraagd.
Inleverdatum: ten laatste tegen zondag 3 november 2019 binnenbrengen bij Wouter op
woutervandenbreen@hotmail.com

9. Varia
Geen.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 4 november 2019 om 20u
Locatie: GAC I, Markstraat 55 te Opwijk
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