Verslag vergadering Vrijetijdsraad
Datum: woensdag 4 december 2019

Aanwezig: stemgerechtigd
•
•
•
•
•
•
•
•

Sharon Van Rode, Jeugdraad
Elwyn Moerenhout, AC cultuur-Toerisme
Vincent De Pauw, AC cultuur-toerisme
Freddy Wouters, Archief
Lieve Maes, AC Bibliotheek
Willy Van Mol, AC Senioren
Freddy Vercauteren, AC Sport
Patrick De Meersman, AC Sport

Aanwezig: niet-stemgerechtigd
•
•
•

Jan Couck, Schepen Cultuur
Johan Deleu, Schepen Sport
Sigrid De Backer, Coördinator Vrijetijd

Verontschuldigd
•
•
•
•

Ben Moens, Jeugdraad

•

Kenneth De Clercq, AC Bibliotheek

•

Eliane Laurent, AC Senioren

Els De Vuyst, Academie beeldende en audiovisuele kunsten
Kati De Maesschalck, Muziek- en Woordacademie August De Boeck
Dolf Robberechts, Archief

Agenda
•

Kennismaking en introductie vrijetijdsraad

•

Samenstelling bestuur vrijetijdsraad

•

Advies: jongerenkamp 12 tot 16 jaar
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•

Advies: drankvoorziening in gemeentelijke feestzalen

•

Advies: erkenningsreglement

•

Varia

Agendapunt: Kennismaking en introductie vrijetijdsraad
Iedereen stelt zich kort even voor en deelt mee vanuit welke raad/commissie men zetelt.
Opmerking: Vanuit de adviescommissie Senioren zetelt ook Eliane Laurent. Zij was niet aanwezig. Men
stelt zich de vraag of het opportuun is dat zij hier als lid van de vrijetijdsraad zetelt. Zij is immers niet
stemgerechtigd. Volgens het algemeen reglement kan dit. De vraag wordt wel gesteld aan AC senioren dit
op een volgende bijeenkomst nog eens op te nemen. De raad is sowieso open dus iedereen kan wel de
vrijetijdsraad bijwonen.
Opmerking: Elke aanwezige zou ook een plaatsvervanger moeten aanduiden binnen zijn AC/raad. Zodat
steeds twee personen aanwezig kunnen zijn om voldoende overdracht te hebben.

Introductie vrijetijdsraad:
Vrijetijdsraad = de groep hier aan tafel, die gevormd is uit enerzijds de adviescommies, raden en
werkgroepen van de afdeling vrijetijd, anderzijds de specifieke doelgroepen zoals verwoord in het
cultuurpact:
1. AC Cultuur-toerisme
2. AC Sport
3. AC Bib
4. Jeugdraad
5. Vrijwilligersgroep Archief
6. AC Senioren (Welzijn)
7. Academies
Opmerking: academies staat niet vermeld in het algemeen reglement. Dit moet op de gemeenteraad
gebracht worden. Er wordt gemeld dat dit zal gedaan worden wanneer het gehele reglement zal
geëvalueerd worden in juni. Zodoende niet veelvoudig alle zaken opnieuw op gemeenteraad te brengen,
maar gebundeld.
Doel vrijetijdsraad:
= Overkoepelende adviezen bieden aan het gemeentebestuur over zaken die dienstoverschrijdend zijn
met betrekking op de vrijetijdssector
= minimaal 1x per jaar een vorm van openburgerparticipatie organiseren oa verenigingenplatform / …

pagina | 2

Agendapunt: Samenstelling bestuur vrijetijdsraad
Verkiezing van de functies:
Stelden zich kandidaat:
• Als voorzitter: Elwyn Moerenhout (7 van de 8 stemmen voor)
• Als penningmeester: Sharon Van Rode (unaniem verkozen)
• Secretaris: Sigrid De Backer
Er was geen kandidaat voor de functie van ondervoorzitter. Er wordt afgesproken dat dit iemand wordt uit
de AC sport of Senioren, daar cultuur en jeugd reeds vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
De ondervoorzitter zal gestemd worden in de volgende vergadering.

Agendapunt: Advies: jongerenkamp 12 tot 16 jaar
Duiding:
De sportdienst van de gemeente Opwijk zal tijdens de zomervakantie van 2020 een sportkamp aanbieden
aan jongeren tussen 12 en 16 jaar. Gezien dit de eerste editie zal zijn die georganiseerd wordt door de
sportdienst voor jongeren in deze leeftijdscategorie, wenst de sportdienst de input van de vrijetijdsraad te
vragen aan de hand van volgende vragen:
Namiddag of hele dag?
Verspreid over de maanden juli/augustus of één volledige week?
Mogelijkheid bieden om per dag in te schrijven? Of enkel de mogelijkheid bieden om een volledige
week (13 tot 17 juli 2020) in te schrijven?
We zouden niet enkel sportactiviteiten aanbieden maar gaan naar een samenwerking met cultuur:
Ideeën rond uitstappen, sporten, workshops of andere zijn vrijblijvend welkom.
Discussie / vragen:
- Wat vindt de sportdienst haalbaar?
- Is de doelgroep niet te breed?
- Max. 20 deelnemers: is dit niet te beperkt?
- Kostprijs?
Advies:
De vrijetijdsraad adviseert naar organisatie toe dit te organiseren in duurtijd en periode die realistisch is
voor de sportdienst in combinatie met de huidige sportkampen: Men vindt zowel de volledige week als 5
dagen gespreid over 5 weken een goed voorstel. De sportdienst moet dit uitrollen volgens hun
mogelijkheden.
Men heeft de voorkeur om te werken met volledige dagen zodat dit ‘opvangsgewijs’ ook realistisch is met
de werkuren van de ouders.
Er is een sterke voorkeur om te werken met inschrijvingen per dag. Op deze manier kan een gevarieerd
‘sport-cultuur’-aanbod voorgesteld worden en kunnen jongeren zich inschrijven volgens hun interesses.
Bijvoorbeeld drie dagen sport en twee dagen iets anders. De combinatie van het samenwerken met lokale
clubs, uitstappen en iets zoals film is zeker een pluspunt. Men pleit ervoor om dan goed vooraf de
activiteitenkalender te communiceren.
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Het maximum van 20 deelnemers zou men kunnen aanpassen wanneer er veel vraag is. Uiteraard zonder
in te boeten op de kwaliteit. Misschien kan het minimum aantal deelnemers ook wel variëren naar gelang
de geplande activiteiten. Waar mogelijk meerdere deelnemers toestaan, tenzij de noodzaak omwille van
de begeleiding een beperking oplegt.
Nagaan of de doelgroep toch niet té breed is; waar mogelijk de groep opsplitsen in 12 tot 14 jaar en 15 tot
16 jaar.
Eventueel Jeugdraad nog eens bevragen naar leuke voorstellen.

Agendapunt: Advies: drankvoorziening in gemeentelijke feestzalen
Duiding:
Momenteel is er een verplichte afname in de Kersenpit bij drankenhandelaar De Rop. Dit heeft een zeer
gemakkelijke werking voor het gemeentepersoneel daar die een eigen sleutel heeft, dranken tijdig kan
koud zetten voor elke gebruiker en verplicht wordt in de juiste glazen en hoeveelheden te voorzien.
We zouden graag de overeenkomst (die eindigt in maart) vernieuwen en doortrekken naar De Boot.
Nadeel voor de huurder is dat ze niet bij hun eigen leverancier kunnen gaan.
Wanneer we afstappen van het systeem van vaste drankenleverancier, houdt dit in dat de verenigingen
zelf hun dranken moeten koud zetten, binnen de gehuurde tijdspanne.
Advies:
Verenigingen moeten de keuze hebben om te werken met een zelfgekozen leverancier. Vele verenigingen
hebben een contract met een drankleverancier (sponsoring, lid van de vereniging, clublokaal met afname
van dranken, …)
Er wordt geadviseerd om geen vaste leveranciers toe te kennen aan de gemeentelijke zalen en elke
vereniging de vrijheid te geven te werken met eigen contacten.
Men houdt hierbij rekening dat dranken geleverd en opgehaald kunnen worden binnen de afgesproken
huurvoorwaarden om overlast naar andere huurders te beperken.

Agendapunt: Advies: erkenningsreglement
Duiding:
Het huidige erkenningsreglement is zeer breed waardoor elke adviesraad/commissie zijn eigen invulling
geeft aan het reglement. Er ontstond een versnipperd reglement.
Zo had o.a. de sportraad in zijn statuten aanvulling voor erkenning opgenomen. Echter zijn deze statuten
met de hervorming opgeheven.
Er drong zich een nood op om dit erkenningsreglement te gaan optimaliseren. Voorstel van reglement is
tot stand gekomen in een samenwerking met sport-, jeugd- en cultuurdienst en de raad/werking van
verschillende gemeenten.
Hier werd rekening gehouden met de noden/wensen van het gemeentebestuur, werkbelasting
gemeentepersoneel en werking/noden van de verenigingen.
Discussie/vragen:
De leden van de vrijetijdsraad kregen het werkdocument ‘reglement erkenning Opwijkse vereniging’
doorgestuurd. Tijdens de vergadering werden aanpassingen gedaan. Zie document ‘met aanpassingen
vrijetijdsraad’. Deze aanpassingen doorvoeren zijn gedragen door alle leden van de vrijetijdsraad.
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Advies:
Positief advies voor nieuw erkenningsreglement mits de voorgestelde wijzigingen.
Elke vereniging zal op de vrijetijdsraad goedgekeurd worden. Intern wordt afgesproken dat elke
adviescommissie/raad volgens beleidsdomein ‘pre-advies’ geeft aan de vrijetijdsraad.
Er wordt een ledenbestand opgevraagd per werkingsjaar. Men vraagt zich af of dit wel wettelijk is volgens
de GDPR. Zal vooraf nog nagevraagd worden aan de dienst informatiebeheer.
Men stelt voor om een apart reglement te maken voor ‘organisatiecomités’ zoals buurtcomités, jaarkringen
ed. Dit zijn organisaties en voldoen in het geheel niet aan de algemene principes van een vereniging. Het
zou te veel uitzondering zijn op het reglement.

Agendapunt: Varia
Vrijblijvend noteren in jullie agenda:
- Zaterdag 14 december 2019: bezichtiging zaal De Boot voor verenigingen van 10u00 tot 14u00.
- Zondag 5 januari 2020 om 18u00: diervriendelijk vuurwerk
Afspraken vrijetijdsraad:
- Voorkeursdag vergaderingen: woensdag
- Voorkeursuur: 20u00
- Goedkeuren verslag: om dit sneller op de website te krijgen, zouden we de goedkeuring van het
verslag digitaal willen doen. Verslag wordt doorgestuurd naar alle leden. De leden krijgen één week de
tijd om opmerkingen te formuleren of akkoord te geven. Daarna kan het gepubliceerd worden op de
website.
- Wanneer mogelijk wordt ‘digitaal’ vergaderd.
Elwyn: Opwijks Leven
Het Opwijks Leven zou verdwijnen. Hoe kunnen we ons als vereniging zichtbaar maken?
Duiding door schepen: dit is een privé-initiatief waarbij een financiële injectie nodig was. De gemeente kon
dit niet bieden, daar zij ook andere noden in communicatie willen invullen.
Jaarlijks kost dit de gemeente minimum 25 000 euro.
Alternatief dat de gemeente wil bieden:
- Maandelijks ‘Opwijk Info’ (i.p.v. tweemaandelijks)
- Staketsels/digitale borden vervangen door Videowall waarop erkende verenigingen gratis kunnen
adverteren
- Verenigingengids op de website
Er wordt door sommigen in de adviesraad gepleit voor een ‘papieren versie’. Dit wordt door anderen
weerlegt in de zin van ‘ecologisch niet verantwoord’ en zeer kostelijk voor de gemeente wanneer we dit
wekelijks moeten uitbrengen. Infoblad én kalender zou toch voldoende moeten zijn.
Bijkomende voorstellen:
- Huidig Opwijks Leven kende ook vele schrijffouten, dit zou niet mogen in de nieuwe vormen van
communicatie. Er wordt voorgesteld dat hier toch wel nauwlettend naar gekeken wordt alvorens die (al
dan niet digitaal) gepubliceerd wordt.
- Een verenigingenkalender zou een meerwaarde zijn. Elektronisch platform bieden.
- Kan ook verslaggeving een platform krijgen?
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Verslag: Sigrid

Datum volgende vergadering: nog te bepalen , vermoedelijk februari
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