Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

15 maart 2017

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Jens Buelens en Robbe De Coninck (12+ Mazenzele), Hanna Geeroms en Eva Elias (Chiro Pol),
Arthur Verstappen en Loran Segers (KSA Opwijk), Lucas Van den Meersche en Regna Vandeputte
(Jeugdharmonie), Inez Van Stappen en Sharon Van Rode (VVVKB Heiveld), Laurien Lissens en
Aafke Van Mulders (KLJ Nijverseel), Nathalie Moons (Nijdrop), Wannes Van Campenhout en Jana
Vanderstraeten (KSA Droeshout), Joske Vermeir (Schepen), Evelien Beeckman (Voorzitter), Jelle
Slaus (Ondervoorzitter), Axel Desmedt (Penningmeester), Katrien Van Malder (PR), Ineke Segers
(Jeugddienst).

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

Verslag:

Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
De notulen van de vorige vergadering en het kasverslag worden unaniem goedgekeurd.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
•

12+ Mazenzele: 1/04 houden ze hun eetfestijn. Op 22/04 is er fuif in Nijdrop.

•

Chiro Pol: Zensation was top. 15/04 is er fuif in Nijdrop en op 21/04 Tiptiencafé op het Jeugdheem.

•

Jeugdharmonie: 24/03 is er Bierkaffee op Spechtes. 26/03 hebben ze hun aperitiefconcert en er zijn
hamburgers verkrijgbaar.

•

KLJ Nijverseel: 2/04 houden ze hun ontbijtbuffet in het Familieheem.

•

KSA Opwijk: Geen Nieuws.

•

KSA Droeshout: 18/03 is er fuif in Njidrop. In mei is er de Blacklightfuif.

•

VVVKB Heiveld: De spaghettizwier was een succes.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nathalie Moons is de nieuwe coördinator van Nijdrop. Zij vervangt in de jeugdraad Sefanja.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe sfeer en drive voor Njidrop.
Nijdrop ziet het in principe wil zitten op de Nacht van de jeugdbeweging over te nemen. Binnenkort zal
hiervoor eens samengezeten worden.
4. Nieuws uit de jeugddienst
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a. Springkastelenfestival (16/04/2017)
Er wordt uitgelegd wat de bedoeling is van de vrijwilligers met het SKF. KLJ Nijverseel
zorgt voor een paashaaspak.
b. Fiscale attesten
Er werd een mail verstuurd voor het verkrijgen van de nodige gegevens. Er wordt
gevraagd om de deadline goed te respecteren.
c. Werkingssubsidies
Er werd een mail verstuurd voor het verkrijgen van de nodige gegevens. Er wordt
gevraagd om de deadline goed te respecteren.
d. Subsidieaanvragen
Er kwam een aanvraag vanwege KSA Droeshout om een fuifcheque te verkrijgen voor hun
Blacklightfuif. Deze aanvraag was tijdig binnen, voldeed aan de voorwaarden en werd bij
deze unaniem goedgekeurd. Evelien maakt het advies op.
e. Opwijk Ontploft
Samen met Nijdrop worden er kandidaten gezocht om op te treden tijdens Opwijk
ontploft op vrijdag –avond, 28 april. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
De inkom is gratis.
5. Nieuws uit het Schepencollege
Het skatepark heeft officiële toestemming gekregen om ingeplant te worden. De uitdaging bestaat er
wel in dat de locatie nogal moerassig is.
In de speeltuin van HTH worden de twee grote klimtoestellen volledig hersteld. Voor het vervangen van
alle andere toestellen zal een officieel bestek opgesteld worden.
Op Konkelgoed worden de speelpleinstickers vervangen.
In Droeshout moet er gras ingezaaid worden.
De onderhandelingen voor de lokalen van 12+ zijn bezig.
Joske nodigt ons allemaal uit om op zondag 16/40/2017 om 9u ’s ochtends mee te gaan ontbijten van
KOTK. Da’s dezelfde dag dan het SKF. Iedereen gaan mee! ☺
6. Nieuws uit andere adviesraden
a. GC BIB – Jeugdboekenweek
Op 17/03 gaat het jeugdboekenfeest door voor alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
b. Cultuurraad – erkenning vereniging “Opwijk 2040”
De cultuurraad vraagt meestal om advies via mail. Zij vragen ditmaal of er bezwaar is
tegen het erkennen van Opwijk 2040. De JR heeft hier geen enkel probleem mee.
c. VAR
De VAR vindt gelijktijdig met deze jeugdraad plaats. Johan Deleu komt vrijdag bij KLJ
Nijverseel voor het bespreken van de verkeerssituatie aan de lokalen.

7. Preventiecampagne 2017
Ineke zorgt voor de bestelling van de condooms die mee zullen bedeeld worden met de JEGO van juni.
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Ook zal er een artikel mee gepubliceerd worden.
Aan digitaal en Sefanja wordt er een offerte gevraagd voor drukklaar maken en drukken.
8. Afvalproblematiek lokalen jeugdverenigingen
Met de rol blauwe en witte vuilniszakken komen de jeugdverenigingen amper een maand rond.
Nu vrijdag zullen Joske, Inez en Ineke samen dit probleem bespreken.
Er werd ook een mail ontvangen van Eric R. om te melden dat het terrein en vooral de beek aan het
jeugdheem zeer vervuild zijn. De aanwezige golfplaten paletten worden gebruikt om kampen te
bouwen. Maar de beek moet ten alle tijden vrij gehouden worden.
Evelien zal een antwoord formuleren aan Eric.
9. Participatie in project ‘DnA’
De volgende vergadering van DnA is 27/04. De jeugd wil hierin zeer graag betrokken worden. Het
bestuur zal proberen aanwezig te zijn. Evelien brengt Karel op de hoogte.
10. Varia
Er wordt gevraagd om het formulier voor kampvervoer aan iedereen door te sturen.
De lokalen van KSA Droeshout zijn nog steeds te klein.

Volgende Algemene Vergadering:
Woensdag 19 april 2017 om 20 uur
Locatie: GAC 1
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