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Hanna Geeroms en Sam Uyttersprot (Chiro), Niels Dejonghe en Dries Roels (KSA Opwijk), Inez
Van Stappen en Liviana Hauwelaert (VVVKB Heiveld), Laura Huttener en Anke Van Mulders (KLJ
Nijverseel), Jana Vanderstraeten en Tim Van Mol (KSA Droeshout), Kobe De Leener en Robbe De
Coninck (12+ Mazenzele), Lucas Van den Meersche (Jeugdharmonie), Axel Desmedt
(Penningmeester), Jelle Slaus (Ondervoorzitter), Katrien Van Malder (Voorzitter), Joske Vermeir
(Schepen), Ineke Segers (Jeugddienst)
Nathalie Moons (Nijdrop), Charlotte Van Haver (Jeugdharmonie), Wouter Van den Breen (PR)
/
Ineke Segers (Jeugddienst)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Zowel het kasverslag als de notulen van vorige vergadering worden goedgekeurd.

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

12+ Mazenzele: De soepverkoop was een groot succes. Er was heel veel volk. De soep was lekker.
Chiro Pol: De Fuif was tof. Er was veel volk.
Jeugdharmonie: We hebben een nieuwe dirigent. We staan op de kerstmarkt.
KLJ Nijverseel: De Color-TD was goed. Het Halloweenterras was gezellig. Ook KLJ staan op de
kerstmarkt.
KSA Opwijk: KSA Opwijk staat op de kerstmarkt.
KSA Droeshout: 25 en 26 november gaat het eetfestijn door in de parochiezaal van Droeshout. Ook
KSA Droeshout staat op de kerstmarkt.
VVVKB Heiveld: Op 11/11 gaat de Rewind-fuif door in St-Pol.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nathalie kon helaas niet aanwezig zijn wegens een andere vergadering.
Wel haalde ze via mail aan dat er nogal wat disrespect geweest is op de voorbije fuiven. Zo werd er
gevochten, er werden vandalenstreken uitgehaald, medewerkers en Dj’s werden beschimpt,.. Nathalie,
de jeugddienst en het bestuur benadrukken dat dit praktijken zijn die niet kunnen. Er dient ten allen
tijde met respect omgegaan te worden met zowel alle fysieke personen als de omgeving. Dit brengt een
veel positiever en veiliger fuifklimaat teweeg. Let hierbij ook op de mensen die in je vriendengroep
zitten en geef dit door aan leden.
Het café van Nijdrop werd opgefrist met een woonkamerhoek. Ideaal om te chillen.
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4. Nieuws uit de jeugddienst
a. Bons Apotheken
De bons van de apotheken werden besteld en afgehaald en zullen na de vergadering à
rato uitgedeeld worden aan de jeugdverenigingen.
b. Kadervormingsattesten
Voor het volgen van een animatorcursus wordt een tegemoetkoming voorzien vanuit de
jeugddienst. Deelnemers die een bewijs van deelname hebben mogen dit zo snel
mogelijk bezorgen aan de jeugddienst.
c. Advies nieuw reglement Sportkampen
Het reglement van de sportkampen werd gefinetuned samen met het VAJA. De
wijzigingen handelen vooral over de inschrijvingsperiodes en annuleringsvoorwaarden.
Aan de jeugdraad wordt gevraagd om hier advies over te geven.
De jeugdraad gaat unaniem akkoord met de wijzigingen in het HHR van de sportkampen.
Katrien maakt hiervoor advies op.
5. Nieuws uit het Schepencollege
Het fuifcharter werd ondertekend door de 4 deelnemende gemeenten van de politiezone AMOW.
Het evenementenloket van de dienst cultuur en de jeugddienst bekijken hoe we praktisch de
opleidingen tot fuifcoach gaan organiseren. Bedoeling is om eerst zoveel mogelijk mensen te vormen en
daarna vervolgopleidingen te voorzien zodat er steeds gewaarborgde opvolging is.
Bij een voldoende aantal fuifcoaches moet er minder of geen professionele security aangenomen
worden, wat goedkoper is voor de organisatoren. Niet enkel jeugdbewegingen, maar alle organisatoren
van een fuif moeten opgeleide fuifcoaches hebben.
Nu vrijdag, 10 november, is de eerste steenlegging van de nieuwe Boot. Er zal een ludieke activiteit
worden voorzien voor de kinderen, die met een kraan op de bouwwerf de mijter van Sint-Maarten
moeten zoeken.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Er waren geen andere adviesraden in tussentijd.
7. JEGO december 2017
a. Overlopen van de inhoud
Alle artikels en foto’s werden aangeleverd. Deze zijn nu bij de ontwerper.
b. Stand van zaken / tijdsschema
Ineke contacteert Sefanja voor de timing. De JEGO zou ten laatste midden december in
de bussen moeten gaan.
c. Punten?
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Alle verenigingen hebben het maximum aantal van de punten gescoord.
8. DVDJ 2k17
De DVDJ werd door iedereen positief ervaren. Er zijn nog geen ideeën voor het gadget van volgend jaar.
Sommige locaties hadden teveel of net te weinig aantallen. Deze werden de dag zelf nog bezorgd bij een
tekort. De aantallen worden elk jaar aangepast met de actuele cijfers.
9. Speelbos
Het speelbos kan niet afgehuurd worden en blijft ten allen tijde openbaar domein waar iedereen vrij in
een uit kan om te spelen.
10. Varia
a. Vraag van KSA Opwijk betreffende sluitingsuur fuiven.
In de wandelgangen wordt gefluisterd dat grotere fuiven latere openingsuren krijgen. Dit
is niet het geval. Het sluitingsuur is voor alle fuiven in Opwijk het zelfde. Wel kan het
College van Burgemeester en Schepenen 2 maal per jaar een uitzondering toestaan op dit
sluitingsuur.
Er is bij de jeugdverenigingen nog veel onduidelijkheid over het officiële sluitingsuur en
de te volgen procedures. Ook de termijnen die dienen gerespecteerd te worden zijn niet
duidelijk.
Ineke benadrukt dat alk evenement, groot of klein, via het evenementenloket moet
aangevraagd worden. We zullen van zodra het ondertekende fuifcharter beschikbaar is
ook een oplijsting maken van alle onduidelijkheden.

Volgende Algemene Vergadering:
4 december 2017 om 20 uur
Locatie: GAC I Marktstraat
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