VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2012
Aanwezigen:
Yorick Lhoin (jeugdorkest Nootuitgang); Sam Bruynooghe, Maud Buyssens (Jeugdtheater Litoziekla);
Julie De Wolf (Jeugdhuis Canavia); Steffi Demeyer (KSA Oudenaarde); Delphine Vandenabeele,
Maarten Galland (KSA Mater); Linde Boullart (speelplein zap); Lynn Vilyn, Marie Crombez, Annelies
Van Huffel (KSA Eine); Simon Houbracken, Michiel Bauters (Chiro Bevere) ,Cedric Lefebvre , Jeroen
Heyse (chiro Melden); Sven Noterman, Lissa Van Gucht (LLR kao); Kiara De Bouver (JAC); Laura De
Roeck, Céline De Roeck (VKSJ St-Jozef); Vernemmen Bernadette , Van Durme Delphine (KLJ Ename);
Niels Craeye , Tijl De Meulemeester (Fanfare Hanske De Krijger); Laura De Rooze, Henri De Nys
(Scouts en gidsen Oudenaarde); Tijs Rotsaert (Kazou); Stijn Vandenabeele, Eline Huysman, Emmelien
Merchie (geïnteresseerde jongeren); Sofie Nobels (jeugddienst)

Verontschuldigd:
Machteld Descamps (Scouts Ename); Evelyne Meerpoel ( VKSJ St-Jozef); Lander Cnudde (KLJ Ename);
Jonathan Tack, Marthe Gousseau, Bruno Cnudde, Jo Van De Weghe (geïnteresseerde jongeren)

1. Rondje ter kennismaking

2. Opmerking en goedkeuring vorig verslag (11/05)
Opmerking: Het uitwisselingsmoment over ‘op kamp gaan’ werd als zeer leerrijk ervaren. Unanieme
goedkeurig van het vorig verslag.

3. Kennismaking werking jeugdraad
We overlopen het doel en de taken; de structuur; de engagementen en wat praktische info over de
werking van de jeugdraad. Meer info op http://www.jeugdraad-oudenaarde.be/.

4. Jaarkalender:
VERGADERINGEN

ACTIVITEITEN

21/09: AV voor LLR

28/09: Debattle

21/09: AV

19/10: Dag van de jeugdbeweging

09/11: AV

23/11: Vorming EHBO

07/12: AV

14/12: JR-quiz

22/02: AV

01/02: Nieuwjaarsreceptie

29/03: AV

06/04: Jeugdraadcup: 13/04!

17/05: AV

26/04: vormingscarrousel
28-29/06: Bierfeesten
05/07 + 14/08: ciné d’été

5. Evaluatie voorbije activiteiten
Bierfeesten
Bierfeesten zonder jeugdraadpodium zijn geen bierfeesten! Er moeten niet nog meer bandjes komen,
er zijn namelijk al bandjes op het hoofdpodium. Misschien eens iemand anders dan Dirk Stoops
vragen? Suggesties voor DJ’s & inkleding steeds welkom!

Ciné d’été
Het concept van deze filmavond valt zeker in de smaak. Het aanbod van de films was gevarieerd
genoeg, de data waren in orde (in de vakantie zijn er namelijk nooit perfecte data). Misschien eens
nadenken over een andere dag in de week dan de vrijdag?

Bedankingsbbq vrijwilligers
Het was opnieuw weer een schot in de roos, al zijn er wel wat klachten over koud vlees. Suggesties
voor ander eten zijn er niet, bbq is dus een goede keuze. Ook de springkastelen en dergelijke worden
gesmaakt, suggesties voor volgend jaar: springkasteel, summuworstelpakken en een rodeostier. Het
afsluitend feestje was ook in orde, al vonden sommigen de muziek vorig jaar beter.

6. Voorstelling komende activiteiten

Dag van de jeugdbeweging
Iedereen is welkom op 19 oktober op de Markt
van 6u tot 9u, om mee te komen feesten met
Stubru dat dit jaar zijn tenten in Oudenaarde
opslaat om
een speciale dag-van-dejeugdbeweging-ochtendshow te presenteren.
Wie in zijn uniform aanwezig is, kan genieten
van een gratis ontbijt aangeboden door
jeugdraad Oudenaarde. De jeugdraad is echter
nog op zoek naar vrijwilligers voor de opzet
donderdagnamiddag,
nachtwacht
voor
donderdagnacht en extra handen voor het
ontbijt zelf. Ook extra materiaal zoals
perculators, ketels, pollepels en gasvuren zijn
weer dan welkom!

Iedereen kijkt ook uit naar een Singstarbattle om 16u, met DJ intermezzo’s. Is het jeugdhuis Canavia
misschien bereid om dit te organiseren?

7. Adviezen
Projecttoelage Dag vd JBW
Voor de speciale editie van de Dag van de JBW kan de jeugdraad wel een extra financieel duwtje in
de rug gebruiken. Daarom werd een aanvraag tot projecttoelage ingediend. De aanvraag voldoet aan
alle voorwaarden: evenement is éénmalig, op Oudenaards grondgebied, … De aanvraag werd
unaniem goedgekeurd.

Terugkoppeling: Inspraak bij aanleg avontuurlijk speelterrein Tivoli
Het speelterrein is er ondertussen, en werd uitgetest door KLJ Ename (zie filmpje).

8. Kalenderrondje
-

-

Op 6 & 7 oktober gaat op de Markt opnieuw de 24u van Oudenaarde door tvv een goed doel.
Men kan geld inzamelen dmv 24u te lopen, met een groep. Groepen mogen zo groot zijn als
je zelf wilt, de hele 24u wordt opgeluisterd door bands en randactiviteiten. Allen daarheen!
In Canavia vindt volgend weekend op vrijdag 12/10 een pokeravond plaats.
ZAP speelpleinwerking nodigt iedereen op zaterdag 29 september uit in de Qubus voor hun
pastafestijn Rasta Pasta. Er zijn 3 soorten pasta aan 10 euro.
Op 21 april is er het jaarconcert van Nootuitgang.
Kom allen naar Sing for the Climate op 22 september.
KSA Mater organiseert op 22 & 23 september een eetfestijn. Op het menu kip voor 11 euro en
zalm voor 13 euro. Dit alles met frietjes en verse groentjes, in KBO Mater.
Koninklijk Atheneum Oudenaarde organiseert een freestage.
Op 23 september start Litoziekla zijn jaar feestelijk met een startdag van 14u tot 18u in
jeugdcentrum Jotie. Op 9 november zal er dan weer een danstheatervoorstelling doorgaan.
Op 29 februari organiseert de VKSJ een heuse spaghettiavond.
Scouts Oudenaarde houdt op 22 september een overgangsbbq. Nog enkele plaatsen!
Op 19 oktober zal er in de Qubus een dik feestje zijn: KSA Oudenaarde viert z’n Nacht van de
Jeugdbeweging.
Chiro Bevere viert op 28-29-30 september zijn jaarlijkse septemberfeesten met een dropping,
fuif en een eetfestijn op de terreinen van Chiro Bevere.
Op 23 september verkoopt KSA Eine jenever aan schappelijke prijzen op de jaarlijkse fietel.

9. Varia
•

Indienen aanvragen werkingstoelagen: voor 1 oktober

•

Brandveiligheid: bezoek 30 en 31/10. Vorige opmerkingen werden doorgestuurd, bezoek om
te kijken wat veranderd is.
Zijn er hot items die het DB van de jeugdraad eens onder de loep moet nemen? Meld deze zo
snel mogelijk, aangezien we bijna op planningsweekend DB vertrekken.
Het JAC Jongeren Advies Centrum is er voor iedereen tussen 12 en 25 jaar met grote of
kleine problemen op zoek naar een luisterend oor. Je kan op woensdagnamiddag en
vrijdagavond bij Kiara in het Jac (@ Jotie), advies is vrijblijvend en volledig anoniem.

