Algemene Vergadering
Gemeentelijke Jeugdraad

ineke.segers@opwijk.be

25 juni 2018

Info over het jeugdbeleid:

Contact:

www.jeugd.opwijk.be

Aanwezig:

Verslag:

Wouter Van den Breen (PR), Katrien Van Malder (Voorzitter), Jelle Slaus (Ondervoorzitter), Axel
Desmedt (Penningmeester), Nathalie Moons en Lieselotte De Bie (Nijdrop), Laura Huttener, Anke
Van Mulders en Pepper De Ron (KLJ Nijverseel), Kobe De Leener, Jarne Van Elewijck, Robbe De
Coninck en Ewout Van Gerwen (12+ Mazenzele), Charlotte Van Haver en Lore Van Gerwen
(Jeugdharmonie), Tom Van Mol en Jana Vanderstraeten (KSA Droeshout), Silke Van Lembergen,
Kato Vermoesen, Julie Lissens en Kerlijne Van Den Eede (Chiro Pol Opwijk), Sam Dierickx en
Sharon Van Rode (VVVKB Heiveld), Droes Roels, Hendrik Van Den Eede, Edward Evenepoel en
Niels Dejonghe (KSA Opwijk), Joske Vermeir (Schepen), Ineke Segers (Jeugddienst)
Ineke Segers (JD)

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Momenteel staat er 4638,70 euro op de rekening. Er werd 94 euro betaald voor de drankjes van de vorige
vergadering.

2. Nieuws van de jeugdverenigingen
-

12+ Mazenzele: Geen nieuws.
Chiro Pol: Geen nieuws.
Jeugdharmonie: Geen nieuws.
KLJ Nijverseel: Zondag 1/7 organiseren ze een carwash op het Familieheem van 9-16u.
KSA Opwijk: Dinsdag 26/06 is er de Jaarmarkt-TD in St-Pol.
KSA Droeshout: Zaterdag 25/08 organiseren ze Villa Loca in Droeshout (Steenweg Op Vilvoorde).
VVVKB Heiveld: Geen nieuws.

3. Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nijdrop organiseert Outsiderz op 21/07 en op 15/08 is er de Zomerhappening. Een hele dag en avond
plezier met vuurwerk!
4. Nieuws uit de jeugddienst
De jeugddienst roept op om alle aanvragen voor uitleen en kampvervoer in de zomer tijdig aan te
vragen, zodat alles goed gepland kan worden.
Op 7 juli is de deadline voor het indienen van voorstellen voor de nieuwe speelterreinen Droeshout,
Vitsgaard en Nijverseel. Dan worden de ontwerpen vergeleken en het beste ontwerp per terrein
gekozen. Vermoedelijke gunning begin augustus. Voor het skatepark werd de vergunning aangevraagd
door D+A. Eens deze vergunning in orde is, kan er begonnen worden met de bouw van het skatepark.
5. Nieuws uit het Schepencollege

1

De Boot verhuist. De bouw van de eerste fase is bijna klaar. Eind juni en begin juli zullen de eerste
verhuizen beginnen. Later in augustus begint dan de afbraak voor fase 2, waar er de locatie zal komen
voor de kleuters en de buitenschoolse opvang IBO.
6. Nieuws uit andere adviesraden
 Geen nieuws (adviesraden uitgesteld door zomerperiode)

7. Dag van de Jeugdbeweging: vrijdag 19 oktober 2018
Schijf deze datum alvast in jullie agenda! Op vrijdag 19 oktober vindt de DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
plaats. Denk alvast eens na wat we allemaal kunnen doen die dag. De eerste jeugdraad van het nieuwe
werkjaar plannen we de DVDJ.
8. Oproep kandidaten bestuur Jeugdraad
Aangezien Jelle en Axel hun mandaat afgelopen is, zijn we op zoek naar enthousiastelingen die in hun
voetsporen willen treden. We zijn concreet op zoek naar een penningmeester en ondervoorzitter.
Geïnteresseerde kandidaten mogen contact opnemen met Ineke van de jeugddienst. Vraag ook gerust
eens rond bij jullie eigen leidingsploeg!
9. Nieuws voor verenigingen (nieuwsbrief) en start online reservatiesysteem
Er is een nieuw programma voor het online reserveren van zalen en materialen (zowel uitleendienst van
de gemeente als van de jeugddienst). Hiervoor worden opleidingen georganiseerd door de dienst
cultuur. Indien je hier niet op aanwezig kan zijn en er zijn onduidelijkheden, mag je de jeugddienst altijd
contacteren voor wat ondersteuning.
10. Varia
- Stand van zaken aankoop detectiebakjes vals geld
Ineke bekijkt deze zomer of we met de uitleendienst detectiebakjes kunnen aankopen.
- Opleiding fuifcoach
De opleiding fuifcoach wordt georganiseerd door de dienst vrije tijd. We proberen deze in te plannen in het
najaar. Het is moeilijk om een geschikte datum te vinden.
- Inkombandjes
Er wordt voorgesteld om meer verschillende kleuren inkombandjes aan te schaffen. Bij meerdere fuiven in
dezelfde periode houden ze anders gewoon hun zelfde bandje aan. Kan dit bekeken worden?
- Bedanking
Ineke wil het bestuur, Joske en alle leden bedanken voor de inzet van het voorbije jaar. Het is fijn samenwerken
met zo’n enthousiaste ploeg. Ook een extra dankjewel aan Jelle en Axel voor hun vele jaren inzet.

Volgende Algemene Vergadering:
Maandag 17 september om 20 uur
Locatie:
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