Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

19 april 2017

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Verslag:

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

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. Het kasverslag is niet aanwezig.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
•

•
•
•
•
•
•

12+ Mazenzele: De Spaghettizwier was een succes. Dit weekend is hun fuif in Nijdrop. Er wordt
gevraagd om affiches niet te overplakken. Blijkbaar gebeurt dit vooral door verenigingen van buiten
Opwijk.
Chiro Pol: Op 21/04 is er een tiptiencafé na school op het jeugdheem.
Jeugdharmonie: Het Bierkaffee met de App was een groot succes? Het aperitiefconcert was ook leuk.
Er waren wel weinig jeugdige bezoekers. Op 13/05 speelt de grote harmonie.
KLJ Nijverseel: Het ontbijtbuffet was zeer geslaagd.
KSA Opwijk: Op 06/05 vindt de dauwtrip plaats. Op 13/05 is er de fuif Turbodiesel in Nijdrop.
KSA Droeshout: 06/05 is er de Blacklight-fuif in St-Pol.
VVVKB Heiveld: Geen nieuws.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Op 28/04 organiseren Nijdrop en de jeugddienst Opwijk Ontploft. Iedereen is zeer welkom!
En hou 1 juli alvast vrij in jullie agenda..
4. Nieuws uit de jeugddienst
a. Springkastelenfestival : evaluatie
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Er waren 471 kindjes aanwezig. Dat was minder dan vorig jaar, vooral doordat het op een
feestdag viel. Door een kleiner aantal kinderen waren er misschien iets te veel
vrijwilligers.
Er wordt voorgesteld om het in de toekomst minder lang te maken, eventueel van 14u
tot 17.30u?
Gezien alle verenigingen aanwezig waren om te helpen verdient elke vereniging 2
subsidiepunten.
b. Fiscale attesten
De fiscale attesten zijn ongeveer klaar. De verenigingen zullen een mail ontvangen
wanneer ze kunnen opgehaald worden.
c. Werkingssubsidies
Op basis van de verstrekte gegevens en verdiende punten is de verdeling van de
werkingssubsidies als volgt:
Vereniging

TOELAGE

12+ Mazenzele
Chiro Pol Opwijk
Jeugdharmonie Opwijk
KLJ Nijverseel
KSA Opwijk
KSA Droeshout
VVVKB Heiveld

1515,812145
2523,81437
1385,069375
1993,101849
2599,033336
2943,295293
3039,873632

TOTAAL

16000

De verdeling wordt nagekeken en unaniem goedgekeurd. Evelien maakt advies op voor
het college.
d. Subsidieaanvragen
Er wordt een aanvraag tot het verkrijgen van een fuifcheque ontvangen van 12+ en een
aanvraag infrastructuursubsidies van VVVKB. Deze worden nagekeken en voorgelegd op
de volgende algemene vergadering.
e. Opwijk Ontploft – Lokale Helden
Zoals reeds gemeld door Nijdrop, vindt Lokale Helden, een organisatie van Poppunt, in
Opwijk plaats onder de naam ‘Opwijk Ontploft’. Er zijn 17 artiesten ingeschreven in
diverse kunstdisciplines. Iedereen is zeer welkom om te supporteren voor vrienden en
nieuwigheden te ontdekken.
5. Nieuws uit het Schepencollege
Op de volgende gemeenteraad zal het fuifcharter besproken worden.
Er is een overleg geweest in verband met de geluidsmeetkit. Er werd vastgesteld dat de geluidsnorm
bijna altijd overschreden wordt gedurende een langere periode. Joske dringt erop aan om deze
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vanuit de jeugdverenigingen zeer goed te respecteren en steeds oordopjes ter beschikking te stellen
van bezoekers. Het gehoor is te belangrijk om er niet voorzichtig mee om te springen.
Hou bij de Sint-Pauluszaal ook genoeg rekening met de omgeving.
Bij toekomstige inbreuken zal er strenger opgetreden worden en kan de toestemming voor volgende
fuiven geweigerd worden.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Geen nieuws.
7. JEGO
Elke vereniging krijgt 4 subsidiepunten. Sefanja is bezig aan de opmaak.
8. Preventiecampagne 2017
Voor de slogan op de condooms die in de brievenbussen zal vallen is er keuze tussen ‘Opwijk, zet ‘em
op’ en ‘Trek het je aan’. Er wordt gekozen voor de tweede slogan. Eens het ontwerp klaar is, worden ze
gedrukt en geleverd. De condooms zullen samen met de JEGO in alle brievenbussen van Opwijk
verdeeld worden.
9. Afvalproblematiek lokalen jeugdverenigingen
Qua nieuw profproject kunnen de jeugdverenigingen vuilzakken komen halen bij de jeugddienst. Er
wordt bijgehouden wat de reële nood is om zo een definitieve oplossing te kunnen bieden.
10. Varia
a. Jeugdheem – KLJ Opwijk
Er wordt geschetst vanwaar de onenigheid komt. Blijkbaar is de communicatie niet altijd
goed. Het zou handig zijn als KLJ Opwijk meer naar het jeugdheemoverleg zou komen. Zo
kunnen problemen misschien meer vermeden worden?
b. Fuif ‘Nacht van de Jeugd’ – overleg met Nijdrop
Volgende week volgt er een overleg met Nijdrop voor het overnemen van dit concept.
c. Einde mandaat voorzitter
Evelien kondigt aan dat haar mandaat dit jaar afloopt. Zij zal dit niet verlengen. Er wordt
dus een nieuwe kandidaat gezocht.

Volgende Algemene Vergadering:
15 mei 2017 om 20 uur
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