Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

16 april 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verslag:

Kobe De Leener en Aron Haverals (12+ Mazenzele), Edward Evenepoel en Niels Dejonghe (KSA
Opwijk), Charlotte Van Haver en Regna Vandeputte (Jeugdharmonie), Silke Van Lembergen en
Sam Uyttersprot (Chiro Pol Opwijk), Nathalie Moons en Aurélie Delvaux (Nijdrop), Anke Van
Mulders en Aafke Van Mulders (KLJ Nijverseel), Alicia Hendrickx en Liviana Hauwelaert (VVVKB
Heiveld), Tim Van Mol en Jana Vanderstraeten (KSA Droeshout), Katrien Van Malder (Voorzitter),
Jelle Slaus (Ondervoorzitter), Wouter Van den Breen (PR), Axel Desmedt (Penningmeester), Joske
Vermeir (Schepen), Ineke Segers (Jeugddienst)
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Er zijn wat kleine kosten van de rekening i.v.m. de kredietkaart. Deze wordt o.a. gebruikt voor het bestellen van
bandjes en gadgets.
Het kasverslag en de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: 21/04/2018 is er ‘Nen hoek af-TD’ in Nijdrop.
Chiro Pol: Geen nieuws.
Jeugdharmonie: Geen nieuws.
KLJ Nijverseel: Het ontbijtbuffet was een succes.
KSA Opwijk: Geen nieuws.
KSA Droeshout: 27/04/2018 organiseert de oudste groep een terras aan de lokalen. 5/5/2018 is er de
‘Blacklight-TD’ in St-Pol en 19/05/2018 is er ‘Hair in de weir’ in Nijdrop.
VVVKB Heiveld: Geen nieuws.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Volgende week, 27/04/2018 is er Opwijk ontploft. Een samenwerking van Nijdrop en de jeugddienst. Iedereen is
zeer welkom.
De Early-birds-verkoop voor Outsiderz is gestart.
De workshops in het kader van Lokale helden waren heel tof. De eerste was er wel wat weinig volk. De resultaten
zijn volgende week, met Opwijk ontploft, te bewonderen in Nijdrop.
4. Nieuws uit de jeugddienst
-

-

-

Aanvraag kampvervoer
Indien er tenten moeten afgehaald worden, moet dit op tijd aangevraagd worden bij de jeugddienst.
Ineke zal de nodige documenten nog eens doormailen.
Aanvraag materiaal kamp uitleendienst
Indien er voor de kampen materiaal nodig is, moet dit best aangevraagd worden voor de volgende
jeugdraad. Zo kan er nog overlegd worden bij gelijktijdige uitleningen. Ineke stuurt de lijst nog eens
door.
Status Mocktail verkiezing
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-

-

Gezien de verkiezing van de Opwijkse Mocktail eerder past in het thema van Tournée Minéral, zal
deze actie uitgesteld worden tot het najaar. Zo kunnen we de verkiezing organiseren voor de
volgende alcoholactie.
Kinder- en jeugddag 2018
In 2018 wordt er geen Kinder- en Jeugddag georganiseerd. Dit evenement vindt plaats om de twee
jaar.
Update speelterreinen
De bestekken voor Droeshout, Vitsgaard en Nijverseel zijn in opmaak. Deze zullen
hoogstwaarschijnlijk op de gemeenteraad van mei goedgekeurd worden.

5. Nieuws uit het Schepencollege
Joske vroeg alvast aan 12+ om de lokalen leeg te maken, gezien deze worden opengesteld voor bezichtiging in het
kader van de nakende verkoop. Deze verkoop wordt terug georganiseerd via CoVast (cfr. Oude jongensschool in
Nijverseel).
De plannen van het bestek voor de nieuwe jeugdlokalen zijn op de gemeenteraad geweest. Haviland neemt dit
verder op.
De wegeniswerken aan “De staak” zijn gestart. Het aansluitende buurtpark wordt in een latere fase gerealiseerd.
De nieuwe feestzaal in Mazenzele zal waarschijnlijk begin volgend jaar functioneel zijn.
6. Nieuws uit andere adviesraden
Er waren geen adviesraden in tussentijd
7. JEGO
Wouter stuurde reeds de mail met alle info en gewenste documenten door. Gelieve de deadline van 23/04/2018
strikt te respecteren.
8. Varia
- Datum laatste jeugdraad (juni)
De laatste jeugdraad van dit werkjaar zal plaatsvinden op maandag 25/06/2018. Deze starten we om
19u in Nijdrop.
- Noden jeugd (eens polsen naar ideeën/reacties/… na Joske’s oproep laatste jeugdraad)
Er wordt geopperd om op de oude skatelocatie een combinatie-panna-kooi te zetten. Dit kan dan
zowel voor voetbal als basket dienen.
Er wordt gevraagd om een oplossing voor het grote afval van de jeugdverenigingen. Het
containerpark is namelijk een zeer dure aangelegenheid.
- Nieuw logo jeugddienst
De raadsleden van de jeugdraad vinden het tijd voor een nieuw logo voor de jeugddienst-jeugdraad.
Het oude logo is helemaal niet meer actueel. Een integratie in de huisstijl vinden zij niet zo’n goed
idee, gezien deze jongeren niet echt aanspreekt.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 7 mei om 20 uur
Locatie: GAC I Marktstraat
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