Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

29 juni 2017

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Jens Buelens (12+ Mazenzele), Arthur Verstappen, Brent Vanisterbecq, Loran Segers en Jan Van
Mulders (KSA Opwijk), Lissa De Pauw, Eva Elias, Marte Elias en Julie Lissens (Chiro Pol Opwijk),
Wannes Van Campenhout en Jana Vanderstraeten (KSA Droeshout), Inez Van Stappen en Jens De
Jonge (VVVKB Heiveld), Laura Moens, Charlotte Van Biesen en Laurien Lissens (KLJ Nijverseel),
Nathalie Moons (Nijdrop), Katrien Van Malder (PR), Axel Desmedt (Penningmeester), Jelle Slaus
(Ondervoorzitter), Evelien Beeckman (Voorzitter), Joske Vermeir (Schepen), Ineke Segers
(Jeugddienst)

Verslag:

Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Het vorige verslag en kasverslag worden unaniem goedgekeurd.
2. Nieuws van de jeugdverenigingen
•
•
•
•
•
•
•

12+ Mazenzele: Kamp van 20-30 juli.
Chiro Pol: Kamp van 4-14 augustus.
Jeugdharmonie: Geen nieuws.
KLJ Nijverseel: Kamp van 23-30 juli.
KSA Opwijk: Kamp van 4-14 augustus.
KSA Droeshout: Kamp van 18-28 juli. B&S op 19/08/2017. Startdag op 10/09/2017.
VVVKB Heiveld: Kamp van 23-30 juli.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Op 01/07/2017 vindt in Nijdrop “Helemaal mooi” plaats. Iedereen is van harte welkom op de start van de
vernieuwde Nijdrop. Inschrijven voor de BBQ kan voor 8 euro en daar krijg je maar liefst 4 stukken vlees voor.
Nathalie vraagt of er nog mensen zijn die reclamepanelen kunnen zetten. Geïnteresseerden mogen haar
verwittigen.
4. Nieuws uit de jeugddienst
a. Update speelterreinen en skatepark
De deadline voor het indienen van de offertes van HTH ligt op 3 juli.
Het skatepark wordt door ons zelf verder gezet. Voor de parking en de drainage van het hele
terrein wordt er beroep gedaan op vaste pompen, om zo het grondwater onder controle te
houden.
b. Uitleendienst : uitbreiding en opkuis
Er werd nieuw materiaal toegevoegd aan de uitleendienst. De lijst krijgt een update, het
materiaal ook. De nieuwe lijst zal bezorgd worden aan de verenigingen.
c. Advies
• 12+ Mazenzele
De aanvraag voor het verkrijgen van een fuifcheque voor “Nen hoek af-TD” wordt unaniem
goedgekeurd. Evelien maakt het advies op.
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5. Nieuws uit het Schepencollege
De werken aan de Boot beginnen in fases op 30/06/2017.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Er waren geen andere adviesraden.
7. JEGO : feedback
De JEGO wordt deze week verdeeld. Er kwamen al heel wat goeie reacties op de preventie-actie.
8. Kinder- en Jeugddag : 24/09/’17
Ineke verzamelt ideeën rond eventuele activiteiten voor de Kinder- en Jeugddag. Deze gaat door op zondag
24/09/2017. De jeugdverenigingen worden vooral verwacht langs te komen met de kinderen. Qua budget kan het
krap worden gezien het Springkastelenfestival uitzonderlijk van de post van K&J-Dag en DVDJ gegaan is. Dit zal
normaal de volgende jaren niet meer gebeuren.
Er wordt ook gevraagd om eens na te denken over een meer flitsende naam i.p.v. “Kinder- en Jeugddag”. Ideetjes
mogen doorgegeven worden.
9. Springkasteel
Het springkasteel bevindt zich nog steeds in de opslagruimte bij Evelien. De eventuele geïnteresseerde kopers
worden nogmaals gecontacteerd.
10. Rekening ‘oude’ jeugdraad : stand van zaken ?
Ineke heeft contact gehad met Willy Van Mol. Hij ging de afhandeling hiervan verder op zich nemen om de
rekening te laten afsluiten door de bank.
11. Varia
a. #kampstagram
Er wordt een wedstrijd georganiseerd om toffe prijzen te winnen. Deelnemen kan door
kampfoto’s te delen met de boodschap #kampstagram. Evelien stuurt de info door.
b. Kandidaten bestuur?
Er wordt nogmaals een oproep gedaan voor extra kandidaten voor het nieuwe bestuur.
Op maandag 04/09/2017 zal er om 20u een officiële stemming plaatsvinden.
c. Hapje en drankje
Alle jeugdraadsleden wordt een snack aangeboden van Pete’s Kitchen. Joske trakteert een
drankje.
Bedankt voor alweer een geweldig werkjaar en een fijne samenwerking!

Volgende Algemene Vergadering:
4 september 2017 om 20 uur
Locatie: GAC1
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