Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

4 december 2017

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
Verslag:

Niels Dejonghe en Evert Saerens (KSA Opwijk), Lotte Ringoot en Kerlijne Van Den Eede (Chiro
Pol), Liviana Hauwelaert (VVVKB Heiveld), Tim Van Mol en Lieselotte Van Den Broeck (KSA
Droeshout), Anke Van Mulders, Laura Huttener (KLJ Nijverseel), Aurélie Delvaux en Nathalie
Moons (Nijdrop), Kobe De Leener en Jarne Van Elewijck (12+ Mazenzele), Regna Vandeputte en
Lucas Van den Meersche (Jeugdharmonie), Katrien Van Malder (Voorzitter), Jelle Slaus
(Ondervoorzitter), Wouter Van den Breen (PR), Axel Desmedt (Penningmeester), Ineke Segers
(Jeugddienst)
Joske Vermeir (Schepen Jeugd)
/
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
-

Betaling bandjes DVDJ
Ineke neemt nogmaals contact op met de financiële dienst.
Overdracht bankkaart
Katrien neemt contact op met Evelien.
Stand van zaken rekening Willy Van Mol
De papieren in de bank werden ondertekend. De bank zal berichten over de definitieve afsluiting.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: Geen nieuws.
Chiro Pol: Geen nieuws.
Jeugdharmonie: Geen nieuws.
KLJ Nijverseel: De kerstmarkt was tof.
KSA Opwijk: 17/02 is er de Valentijn-TD in de Witloofschuur.
KSA Droeshout: 22/12 is er een kerstfeestje in de lokalen. Iedereen welkom vanaf 23u.
VVVKB Heiveld: Geen nieuws.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Op oudejaarsavond organiseert Nijdrop RIP. Elke jeugdvereniging krijgt 2 gratis tickets. Ineke bezorgt de
e-mailadressen aan Nathalie.
Op 27/04 organiseert de jeugddienst samen met Nijdrop “Opwijk ontploft”. Dit is een free podium in het
kader van “Lokale Helden”.
4. Nieuws uit de jeugddienst
-

-

Skatepark
Er werd een vergadering georganiseerd met jeugddienst, infrastructuur, schepen en het studiebureau
dat zich bezighoud met de inrichting van de parking. Hierin werd besproken wat de noden van de
lokale skaters zijn en werd de termijn overlopen. Alle technische gegevens worden door Ineke
bezorgd aan het studiebureau. Zij maken nadien het bestek op dat zal gepubliceerd worden naar de
verschillende leveranciers.
Aanvraag fuifcheque KSA Droeshout “Blacklight-TD”
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De aanvraag wordt unaniem goedgekeurd. Katrien maakt een advies op.

5. Nieuws uit het Schepencollege
Joske is verontschuldigd.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Er is geen nieuws van andere adviesraden.
7. JEGO december 2017
De JEGO is voor 95 procent klaar. Er moet enkel nog eens een nieuwe foto gemaakt worden van het
bestuur.
8. Evaluatie DVDJ (Nijdrop)
Er werden ongeveer 150 kaarten verkocht door de jeugdverenigingen, goed voor een bedrag van 570€. De fuif
was goed. Wel werd gemerkt dat er nogal wat drank binnengesmokkeld werd. Het is jammer dat een fuif die ten
dienste van en voor de jeugd zo’n gedrag met zich meebrengt. Ook waren er enkele schermutselingen. Er wordt
gevraagd aan de jeugdverenigingen om preventief met de leden nog eens in gesprek te gaan om zulk gedrag in de
toekomst te vermijden.

9. Varia
-

-

Er werd een aanvraag voor projectsubsidie ontvangen vanwege Chiro Pol in het kader van
hun fakkeltocht. De aanvraag was tijdig binnen, maar volledig verkeerd ingevuld. Deze wordt
herwerkt en opnieuw aangeboden ter advies.
We willen graag de brandveiligheid controleren van alle jeugdlokalen. Dit om preventief de
lokalen brandveiliger te maken. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar vanuit de jeugddienst.
In het voorjaar worden hiervoor afspraken gemaakt met de brandweer.

Voorstel volgende Algemene Vergadering:
05 februari 2018 om 19 uur
Locatie: Graanzolder HTH
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