Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

16 oktober 2017

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Verslag:

Sam Uyttersprot en Silke Van Lembergen (Chiro Pol), Tim Van Mol en Wannes Van Campenhout
(KSA Droeshout), Niels Dejonghe en Edward Evenepoel (KSA Opwijk), Anke Van Mulders en Laura
Huttener (KLJ Nijverseel), Liviana Hauwelaert en Sharon Van Rode (VVVKB Heiveld), Kobe De
Leener en Robbe De Coninck (12+ Mazenzele), Charlotte Van Haver en Lucas Van den Meersche
(Jeugdharmonie), Nathalie Moons (Nijdrop), Wouter Van den Breen (PR), Axel Desmedt
(Penningmeester), Jelle Slaus (Voorzitter a.i.), Joske Vermeir (Schepen), Ineke Segers
(Jeugddienst)
Katrien Van Malder (Voorzitter)
/
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Het verslag van de vorige vergadering en het kasverslag worden goedgekeurd.

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

12+ Mazenzele: 29/10 is er soepverkoop in de Kleine Deugd.
Chiro Pol: 04/11 is de Marcellekes-TD in St-Pol.
Jeugdharmonie: De openingsactiviteit op het jeugdheem was heel leuk.
KLJ Nijverseel: 27/10 is er Halloweenterras aan de hofweg. Op 28/10 is er de Color-TD in Nijdrop.
KSA Opwijk: Geen nieuws.
KSA Droeshout: 25 en 26 november is hun eetfestijn in de parochiezaal van Droeshout.
VVVKB Heiveld: 11/11 is er de Rewind-fuif in St-Pol.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Vrijdag is er de DVDJ en NVDJ in Nijdrop. De kaartenverkoop loopt vlot.
Er is een nieuwe bestuurskern in Nijdrop. Zij denken mee over de activiteiten en zorgen voor vrijwillige
handen. Nieuwe vrijwilligers en zeker nieuwe tappers zijn steeds welkom.
Vanaf nu zijn donderdag en vrijdag ’s middags de deuren open voor degenen die hun boterhammen
willen komen opeten. Er zijn ook spelletjes ter ontspanning.
Op 25/10 gaat het eerste café “Zetta” door. Dit om integratie te bevorderen. De opbrengst van de cafés
is voor Music for Life.
De verhuurprijzen zijn duidelijk opgelijst. Elke vereniging krijgt een exemplaar.
4. Nieuws uit de jeugddienst
a. Evaluatie Kadeekes in’t Park
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Kadeekes in’t park was leuk. Gezien het grote aantal volk hadden er misschien nog meer
activiteiten mogen aangeboden worden. Ook voor de oudere kinderen mocht er een
groter aanbod zijn. De speeltuin is echt de max.
b. Nieuwe speeltuin + plannen
Er werd extra budget voorzien om de speeltuin in Droeshout en Vitsgaard op te
waarderen. Ook voor Nijverseel en het skatepark is er voldoende budget aanwezig. Deze
projecten willen we voor volgende zomer realiseren.
c. EHBO
Volgende vergadering krijgen de jeugdverenigingen net als vorige jaren waardebons van
de Opwijkse apotheken om hun EHBO-koffer bij te vullen.
5. Nieuws uit het Schepencollege
Begin november is er de eerste steenlegging van de Boot. Fase 1 zou moeten afgewerkt worden tegen
september 2018.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Geen nieuws.
7. Vaste datum komende jeugdraden
Er wordt voorgesteld om een vaste datum af te spreken voor de jeugdraden. Vanaf nu zal elke eerste
maandag van de maand jeugdraaddag zijn. Enkel in januari zal er geen vergadering plaatsvinden.
8. Jego december 2017
a. Deadline tekstjes 17 oktober 20u
Alle artikels moeten bezorgd worden aan Wouter voor de vooropgestelde deadline.
b. Verdeling JEGO begin december
c. JEGO en sociale media
Er wordt gevraagd om de JEGO ook online te publiceren via de website en de sociale
media.
9. DVDJ 2017
De jeugdverenigingen kregen reeds via mail en nu op papier het dagverloop. Iedereen is hiermee
akkoord. Alles is duidelijk.
Kaarten van de fuif moeten ’s ochtends afgerekend worden bij Axel.
10. Speelbos
a. Huidige toestand?
Er blijft een sluikstort probleem in het speelbos. De groendienst gaat nochtans regelmatig
controleren.
b. Gebruik van het speelbos
Het speelbos kan niet afgehuurd worden. Toch werd aan KSA-O en KSA-D de toegang
geweigerd door medewerkers van de Leertrommel. Dit kan niet. Het speelbos is
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openbaar domein en moet ten allen tijde voor iedereen toegankelijk blijven. En zeker om
te spelen.
11. Vuinisbeleid jeugdverenigingen
Bij wijze van proefproject kunnen de jeugdverenigingen vuilniszakken afhalen op de jeugddienst. Zij
ervaren dit systeem als zeer positief gezien het helemaal aansluit bij hun werking en tijdsbesteding.
Er wordt geopperd om dit systeem verder te zetten. Ineke vraagt hiervoor budget aan.
12. Varia
Ineke mailt de verschillende scholen om te melden dat sommige leerlingen meewerken met de DVDJ. Er
zijn ook nog steeds kaarten voor de fuif beschikbaar.

Volgende Algemene Vergadering:
6 november 2017 om 20 uur
Locatie: GAC 1
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