Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

15 mei 2017

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Loran Segers en Arthur Verstappen (KSA Opwijk), Eva Elias en Tiffany Van Campenhout (Chiro),
Laurien Lissens en Aafke Van Mulders (KLJ Nijverseel), Nathalie Moons (Nijdrop), Inze Van
Stappen en Sharon Van rode (VVVKB Heiveld), Jens Buelens en Jarne Van Elewyck (12+
Mazenzele), Lucas Van den Meersche (Jeugdharmonie), 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
Beide verslagen worden unaniem goedgekeurd.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
•
•
•
•
•
•
•

12+ Mazenzele: De fuif was heel tof. Zondag gingen ze op uitstap naar de zee. Zomerkamp van 20-30
juli.
Chiro Pol: Zomerkamp van 4-14 augustus.
Jeugdharmonie: Organiseerden een muziekinitiatie. Op het einde van het werkjaar activiteit en bbq.
Op 15/08 openen ze de zomerhappening. Iedereen is zeer welkom!
KLJ Nijverseel: Zomerkamp van 23-30 juli.
KSA Opwijk: Op 27/06 organiseren ze de Jaarmarkt-TD in St-Pol. De dauwtrip was heel tof.
Zomerkamp van 4-14 augustus.
KSA Droeshout: Zomerkamp van 18-28 juli.
VVVKB Heiveld: Zomerkamp van 23-30 juli.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Op 1 juli organiseert Nijdrop “Helemaal Mooi”. Inschrijven voor de barbecue. Al de rest is gratis. Start
om 16u.
4. Nieuws uit de jeugddienst
a. Up-date speelterreinen : herstel Konkelgoed en HTH
De speelpleinstickers op Konkelgoed werden gevandaliseerd. Deze werden nu met het
budget voor opwaardering van de speelterreinen vervangen. Er werd gekozen voor
dezelfde leverancier als de originele stickers.
Voor de vernieuwing van het speelterrein HTH werd een bestek opgemaakt en verzonden
naar verschillende leveranciers. Deze dienen eerst op plaatsbezoek te komen om een zo
goed mogelijk voorstel in te dienen voor 3 juli. Voorziene uitvoeringsdatum: na de
zomervakantie.
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b. Familiepicknick
De familiepicknick gaat door van 11u tot 15u, volgende week zaterdag. Er zijn momenteel
330 mensen ingeschreven. Da’s al 100 personen meer dan vorig jaar.
c. Preventie-actie
Er werden 6500 condooms besteld. Ineke toont een voorbeeld van het ontwerp. De
condooms zullen samen met de JEGO verspreid worden in alle Opwijkse bussen.
d. Uitleendienst : aanvragen tijdig indienen
Er kwamen reeds aanvragen binnen van KSA Droeshout en VVVKB Heiveld. Indien andere
verenigingen ook materiaal willen uitlenen deze zomer, kunnen ze best zo snel mogelijk
mailen.
e. Opwijk Ontploft – Lokale Helden : evaluatie
Opwijk ontploft is een leuk evenement. Alles is goed verlopen. Wel moeten we volgende
edities terug meer inzetten op mensen van Opwijk. Nu was er door het netwerk van Roan
vooral volk uit Asse aanwezig, waardoor het z’n bedoeling een klein beetje voorbij ging.
f. Inspiratiedag voor feestende vrijwilligers (10/06/’17)
Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd op een feest vanuit de provincie. Ineke stuurt de mail
door.
g. Adviezen
• 12+ Mazenzele
Volgende vergadering.
• VVVKB Heiveld
De aanvraag wordt unaniem goedgekeurd. Evelien maakt het advies op.
• Jeugdharmonie
De verantwoording van de projectsubsidies van de jeugdharmonie zijn een
voorbeeld voor allen. Zeer duidelijk! Pluim! Ze worden ook unaniem
goedgekeurd.
5. Nieuws uit het Schepencollege
a. Vraag naar stand van zaken lokalen 12+ Mazenzele
Er wordt verder gezocht naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.
Momenteel wordt er terug meer gekeken naar het originele idee van een apart gebouw
op het aangekochte grasveld in de Kouterbaan.
b. BOS
Tegen 2020 zullen de scholen in Opwijk nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Dan
stoppen de bestaande scholengemeenschappen namelijk. BOS staat voor bestuurlijke
optimalisatie scholen.
c. Jeugdlokalen
Joske dringt er op aan om bij het gebruik en delen van eigen en andere lokalen steeds
respect te tonen voor elkaar, het materiaal en de lokalen. Maak goede, duidelijke
afspraken en hou het netjes! Zorg voor voldoende hygiëne.
6. Nieuws uit andere adviesraden
a. Sportraad
We waren niet aanwezig, gezien we zelf in vergadering zaten.
b. VAR
Er werd besproken om in Nijverseel het gegeven van de ‘schoolstraat’ verder door te
trekken zodat ook KLJ Nijverseel op vrijdagavond van meer verkeersveiligheid kan
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genieten. De Luikerweg zal ook deels afgesloten worden om zo sluipverkeer tegen te
gaan. Welke tijdstippen hebben de voorkeur van KLJ Nijverseel? Gelieve deze door te
geven aan Evelien voor verdere communicatie met de VAR.
7. JEGO
De JEGO is bijna klaar. Hij wordt momenteel gedrukt.
8. Kinder- en Jeugddag : 24/09/’17
Er zal een overleg plaatsvinden met een kleiner werkgroepje om de voorbereidingen voor de K&J-dag te
treffen.
9. DVDJ/NVDJ : 20/10/’17
a. DVDJ
• Ontbijtactie? Café’tje?
Het concept van dit jaar blijft behouden. Het café verhuist wel naar Nijdrop. Zo
sluit dit beter aan op de fuif die avond. De bandjes mogen reeds besteld worden.
b. NVDJ
• Resultaat overleg met Nijdrop
Nijdrop neemt het concept van de fuif en de daarbij horende organisatie over van
de jeugdraad. Zij zorgen dus voor DJ’s en tappers. De verenigingen zullen instaan
voor de kaartenverkoop. De opbrengst hiervan is voor de jeugdraad. Dit zal ook
op punten staan. Het idee wordt geopperd om de opbrengst van verkochte
kaarten boven het aantal van 20 aan de verenigingen te schenken. De
verenigingen vinden dit een goed idee.
De jeugdraad en jeugddienst zorgen ook voor extra reclame via de sociale mediakanalen.
10. Springkasteel
Het springkasteel is er nog steeds. ☺ De nieuwprijs hiervan was 2250 euro. Momenteel is er een nieuwe
verhuurder op de markt. Jarne De Clerck heeft misschien interesse om dit over te nemen. Ineke vraagt
het ook nog eens aan Harry.
11. Rekening ‘oude’ jeugdraad : stand van zaken
Ineke blijft proberen om Willy Van Mol te pakken te krijgen. Hij reageert niet op mails, telefoon en gsm.
Willy Van Mol woont op de Steenweg op Merchtem 39. Ineke gaat langs.
12. Varia
a. Wedstrijd ‘origineelste kamplied’
Katrien stuurt alle info door.
b. Overplakken affiches
Er mogen maximum 3 affiches per plakpaal gehangen worden. Toch worden de affiches
van jeugdevenementen vaak overplakt, vooral door buiten gemeentelijke initiatieven. Er
wordt gevraagd om het reglement toe te passen.
c. Kandidaten bestuur
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Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld.
d. Zeepkistenrace
Jasper zit mee in de organisatie van de zeepkistenrace. Hij hoopt op een groot aantal
inschrijvingen vanuit de jeugdverenigingen.
e. Sint-Paulus paardenprocessie
De SPPP gaat uit op zondagnamiddag 25/06/2017. Er worden nog kindjes gezocht die
willen deelnemen tussen 10 en 12 jaar. Zijn er nog gegadigden?

Volgende Algemene Vergadering:
29 juni 2017 om 19 uur
Locatie: Bakhuis
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