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Slaus (Ondervoorzitter), Jens Buelens (12+ Mazenzele), Sefanja Hillaert (Nijdrop/Nosta), Eva Elias
en Hanna Geeroms (Chiro Pol Opwijk), Arthur Verstappen, Loran Segers en Michel Siccard (KSA
Opwijk), Inez Van Stappen en Jens De Jonge (VVVKB Heiveld), Laurien Lissen en Aafke Van
Mulders (KLJ Nijverseel), Lucas Van den Meersche en Karlien Vastenavondt (Jeugdharmonie),
Vanderstraeten Jana en Katrien Van Malder (KSA Droeshout), Joske Vermeir (Schepen), Ineke
Segers (Jeugddienst)
/
/
Ineke Segers (JD)

1. Stemming mandaat ‘communicatieverantwoordelijke’
Katrien Van Malder stelde zich kandidaat om Jasper Baeyens op te volgen als PR en
communicatieverantwoordelijke van de jeugdraad. Na een officiële stemming werd Katrien met 18
stemmen unaniem verkozen en hierbij aangesteld. Welkom in het bestuur Katrien!
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Zowel het kasverslag als het verslag van de vorige vergadering worden unaniem goedgekeurd.

3. Nieuws van de jeugdverenigingen
•

12+ Mazenzele: 01/04 is er Spaghettizwier in het MAI. Op 22/04: Nen hoek af-TD in Nijdrop.

•

Chiro Pol: 18/02 gaat hun fakkeltocht door met vertrek aan het Jeugdheem. Op 04/03 houden ze de
Zensation Orange-fuif en een kinderfuif in Nijdrop.

•

Jeugdharmonie: Bedankt aan iedereen die wafels kocht! Het eetfestijn was ook een succes.
Binnenkort trekken ze op kamp.

•

KLJ Nijverseel: 02/04 gaat hun ontbijtbuffet door in het Familieheem in Nijverseel.

•

KSA Opwijk: De Valentijn-TD en het eetfestijn waren een succes.

•

KSA Droeshout: 18/03 is er Hair in de Weir in Nijdrop.

•

VVVKB Heiveld: 11 en 12 maart eetfestijn in de Blauwe lokalen.
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4. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nosta werd officieel geopend. Sefanja bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
Voor Nijdrop wordt een nieuwe coördinator gezocht. De vacature mag dan ook mee bekend gemaakt
worden.
5. Nieuws uit de jeugddienst
a. Subsidies
Er wordt gevraagd of iedereen nog eens kan nagaan of alle reeds behandelde
subsidieaanvragen ook effectief uitbetaald werden.
b. Jeugdplan – te organiseren evenementen (overzicht)
Volgende evenementen zullen georganiseerd worden in grote of matige samenwerking
met de jeugddienst en jeugdverenigingen:
- 16/04: Springkastelenfestival van 13u tot 18u
- 20/05: Familiepicknick van 11u tot 15u
- 24/09: Kinder- en Jeugddag van 14u tot 17u
- 20/10: Dag van de Jeugdbeweging van 7u tot 17u
Op alle evenementen behalve de Familiepicknick is aanwezigheid vereist! Schrijf deze
data dus in de agenda’s!
6. Nieuws uit het Schepencollege
Er is nogmaals vergaderd over de Borght-site. Vooral de nutsvoorzieningen kwamen aan bod. Meer info
op de volgende vergadering.
Het project van de speeltuin aan de school in Nijverseel staat even on hold. Er moeten namelijk
aanpassingen gebeuren aan de plannen van de school zelf vooraleer we precies weten over welke
oppervlakte we kunnen beschikken.
7. Nieuws uit andere adviesraden
Op 02/02 ging de VAR door. Er werden geen jeugdgerelateerde zaken besproken.
8. Fuifcharter : toelichting door Katrien VERBEEK
Katrien Verbeek komt een toelichting geven over het fuifcharter.
Belangrijk is dat we hiermee eenheid willen creëren tussen de verschillende gemeentes van eenzelfde
politiezone. Dat is geen sinecure gezien de verschillende contexten, gewoontes,..
Het document werd drastisch ingekort om zo meer vrijheid te kunnen geven aan de individuele
invulling.
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Hoogtepunten van het fuifcharter zijn de manier van aanvragen, coaching en veiligheid,
overlastbeperking, risicoanalyse en de evaluatie van een evenement.
De opleiding fuifcoach zal door de gemeente aangeboden worden en dus gratis zijn voor organisatoren.
Het fuifcharter en de opleidingen fuifcoach zullen nog dit jaar, waarschijnlijk in het najaar van start gaan.
Het fuifcharter wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor en 2 onthoudingen. Evelien maakt advies op.
9. JEGO + preventiecampagne 2017
De bedoeling zal zijn om condooms in een kartonnen verpakking mee te geven met de JEGO. Dit samen
met een artikel in de JEGO. Zo willen we bewustwording creëren. Want hoewel niet iedereen een
condoom zal kunnen gebruiken, zal het wel discussie en aandacht veroorzaken.
De artikels voor de JEGO moeten binnen zijn bij Katrien op 17/04 om 20u.
10. Speelbos
De aard van de activiteit (het schieten met speelgoedgeweren), vroeg om wat extra interpellatie.
11. ‘Nacht van de Jeugd’
Nijdrop zal de overname van dit evenement bespreken wanneer de nieuwe coördinator aanwezig is.
12. Afvalproblematiek lokalen jeugdverenigingen
Ineke probeert om zo snel mogelijk een vergadering te beleggen met bestuur en Eric Roelands om
enkele voorstellen uit te werken.
13. Varia
Er zijn geen varia-punten.

Volgende Algemene Vergadering:
15 maart 2017 om 20 uur
Locatie: Trouwzaal Gac2
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