Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
22/02/2013
Aanwezigen:

Joeri Wannijn (CRVV); Cedric Lefebvre, Jeroen Heyse (chiro
Melden); Tesse De Werdt, Louis Van De Weghe (chiro Bevere);
Greet Vander Eecken, Miel De Venter (Kazou Vlard); Annelies
Willekens, Aaron Timperman (Club Live Crew); Valentien
Spanhove (KSA Mater); Linde Boullart (ZAP); Lynn Vilyn (KSA
Eine); Liselotte Goeminne, Bernadette Vernemmen (KLJ
Ename); Katrien Goeminne, Machteld Descamps (Scouts
Ename); Dries Van Audenaerde (KSA Oudenaarde); Kiara De
Bouver (JAC); Niels Craeye (Fanfare HDK); Michiel Bauters,
Marthe Gousseau, Ruben Tirions, Emmelien Merchie, Jo Van De
Weghe (geïnteresseerde jongeren)

Verontschuldigd: Annelies Van Huffel, Marie Crombez (KSA Eine); Maarten
Galland (KSA Mater); Patrick Maebe (Lokale Politie Vlard); Sofie
Wahlen (JNM Vlard); Marjan Beugnies (Gezinsraad); leiding
(VKSJ St_Jozef); Joris Saerens (Chiro Bevere); Julie De Wolf (Jh
Canavia); leiding (Nootuitgang); Lander Cnudde (KLJ Ename);
Joris Dubois (Fanfare HDK); Jonathan Tack, Michiel Bekaert,
Eline Huysman, Gilles Eeckhaut, Tars Kesteleyn, Tijs Rotsaert,
Stijn Van Den Abeele, Bruno Cnudde (geïnteresseerde jongeren)

Wat moet zeker doorgegeven worden aan jeugdraad je vereniging?
Eventuele vragen ivm Gasboetes
20/04: terrasactie Markt: iedereen op post per fiets (15u)
Verenigingen kunnen meewerken aan De Ronde
Inschrijven voor jeugdraadcup 13/04.
Kandidaten uitbating bar bierfeesten: opgeven per mail
Verenigingen kunnen meewerken aan kadeefeest of starttweedaagse zomer

1. Terugkoppeling praatcafé (AV 07/12/2012)
Deze Algemene Vergadering werd voor de gelegenheid omgevormd tot een
praatcafé. De aanwezigen werden in kleine groepjes verdeeld en
brainstormden over enkele actuele onderwerpen. De info die uit het
praatcafé werd vergaard kan leiden tot nieuwe adviezen, voorstellen en
acties. Wordt dus vervolgd….
•
Cultuur: meer promotie voeren voor het cultuuraanbod in De
Woeker en het filmaanbod van filmclub Groot Licht via de Facebookpagina
van de Jeugdraad. Ter gelegenheid van 10 jaar Jotie zal ook een
talentenjacht worden georganiseerd.
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•
Veiligheid: GAS-boetes: het politiereglement is erg onduidelijk. De
Jeugdraad zal een brief sturen naar het stadsbestuur met vragen zoals:
wie schrijft de boetes uit? Wie controleert? Wat met de bierfeesten? Wat
met jeugdverenigingen (verkleden,…)? De algemene vergadering vindt dat
het niet te belachelijk mag worden want waar stopt het anders. Vragen
over de GAS-boetes, contacteer de jeugdraad (jeugdraad@oudenaarde.be)
•
Nieuw zwembad: De av zal een advies formuleren: het advies wordt
voorgelezen en unaniem aangenomen. Wij willen een duidelijke scheiding
van sport en recreatie, met voldoende plaats voor speelgelegenheid en
voor groepen. Er moet een aantrekkelijk ploeterbad zijn voor kleuters. Wat
het tarief betreft, is de jeugd bereid een prijs te betalen die
overeenkomstig is met het aanbod. Ook moet er een voordelig
groepstarief komen. In het nieuwe zwembad moet plaats zijn voor
activiteiten voor de jeugd, zoals bv. discozwemmen. De openingsuren
mogen ook worden uitgebreid. De Algemene vergadering zou wel graag
wat meer informatie hebben over wanneer het zwembad gebouwd zou
worden en waar.
•
Heraanleg Markt: inspraakactie “terrasactie” 20 april 2013. De jeugd
mag er zijn mening geven over de markt en hoe we die zien in de
toekomst. Oproep vanuit de Jeugdraad: 15u met fiets en fluo(roze)-outfit
verzamelen op Tacambaroplein om de onveiligheid voor de fietsers aan te
kaarten.

2. De Ronde
Joeri Wannijn van het Centrum Ronde van Vlaanderen komt uitleg geven
over de activiteiten rond de Ronde van Vlaanderen 2013. De organisatie is
op zoek naar een jeugdvereniging die ter hoogte van de afrit naar The
Outsider een drank/eettent wil openhouden. Ook andere activiteiten zijn
welkom (pannenkoekenstand, DJ,…). Doel is meer volk voor de aankomst
te krijgen en eventueel een Mexican Wave in te zetten wanneer de eerste
renners eraan komen.
De organisatie biedt: groot scherm met geluid, bartentjes bij slecht weer,
tap van Primus aan inkoopprijs.
De mogelijkheid bestaat om dit bij succes te verlengen op lange termijn.
Eventueel daar de “jeugdhoek” van de Ronde te maken.
Ander voorstel is de bierfiets die vorig jaar door het Sint-Bernarduscollege
werd bestuurd. Dit jaar eventueel door een jeugdbeweging.
Interesse/vragen: contacteer Joeri op deronde@oudenaarde.be (asap!).
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3. Activiteiten


Evaluatie voorbije activiteiten

EHBO-vorming (23/11/2012)
Deze vorming werd geannuleerd omdat er te weinig inschrijvingen waren
op voorhand. Dag zelf wel voldoende, maar toen al afgebeld. Wees op tijd
met inschrijvingen!
Waarom zo weinig interesse?:
•
Sommige verenigingen hebben mensen in hun midden met
medische ervaring/opleiding.
•
Wel interessant, maar niet jaarlijks organiseren.
Quiz (14/12/2012)
Positieve commentaren:
•
Meerdere schermen: goed
•
Niveau quiz: goed
•
Tips?: meer wetenschap
•
Prijzen: leuke sets, maar bij de croque set graag schellen kaas i.p.v.
blok.
Nieuwjaarsreceptie (01/02/2013)
•
De vraag wordt gesteld waarom de Ename zo snel op was. Het is
een lokmiddel om tijdig te komen!
•
Datum: sommigen waren gaan skiën.
•
Muziek: het mag iets fuifelijker voor sommigen. Eventueel fuifje
aansluitend op de receptie?
Methodiek vorige AV: Praatcafé (07/12/2012)
•
“Het is zinvoller dan gewoon op café gaan” (dixit de voorzitter)
•
Interessante avond.
•
Leuk om met andere mensen te brainstormen over actuele zaken.
Uitwisseling in kleine groepjes met ‘relatief onbekenden’ was
interessant.
= voor herhaling vatbaar

 VOLGENDE ACTIVITEITEN:
Jeugdraadcup:
De Jeugdraadcup zal dit jaar niet meer
doorgaan op de flanken van de
Koppenberg, maar …..
= nieuwe formule @ nieuwe locatie:
Expeditie RobinDonk
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Inschrijven per ploegjes van 8 personen; enkel leiding!
Er kunnen max. 10 ploegen deelnemen
Snel inschrijven is de boodschap (deadline AV 29/03):
jeugdraad@oudenaarde.be.
We geven de voorkeur aan 10 verschillende verenigingen i.p.v. meerdere
ploegen per vereniging.
Reservekledij meebrengen! Meer praktische info volgt.

Vormingscarrousel (26/04/2013)

Er is in de AV interesse voor volgende vormingen:
•
Groepsleiding: vergadertechnieken, communicatie, motiveren,
organiseren,…
•
Ledenwerving
•
Spelinkleding
•
Leiding of leden met een beperking
•
Leden met gescheiden ouders
•
Pesten in het jeugdwerk
Voorstel: drugs in de jeugdbeweging
Programma volgt later.

Bierfeesten (28 en 29/06/2013) op het Minderbroederplein

De Jeugdraad is op zoek naar 2 verenigingen om de bar open te houden.
Verwachtingen:
•
Medewerkers: vrijdag 12, zaterdag 14
•
Elke avond is 1 contactpersoon van de Jeugdraad aanwezig voor
onthaal en betaling artiesten en algemene ‘problemsolving’
•
Uren: aanwezig om 19.00u, bar vanaf 20.00u tot 03.00u + daarna
opkuis. Aanwezig tot 04.00u
•
Promo: Jeugdraad + via Peter Decordier + via verenigingen
•
Programmatie: Jeugdraad regelt contacten en betaling artiesten,
verenigingen hebben inspraak in programma
•
Algemene opbouw en contact met stadsdiensten: Jeugdraad
•
Dagelijks wordt staat drankverbruik en inkomsten gecontroleerd met
Jeugdraad en vereniging.
•
Verloning: vrijdag 500€, zaterdag 600€ + 70% van de resterende
winst volgens verdeelsleutel.
•
De uitgelote verenigingen worden volgend jaar uitgesloten van de
loting.
Aanvragen indienen tegen volgende AV: 29/03 via
jeugdraad@oudenaarde.be
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4. Kalenderrondje
WANEER
23/02/13
23/02/13
02/03/13
02/03/13
02/03/13
09/03/13
09/03/13
15/03/13
16/03/13
16/03/13
05//04/13
06/04/13
13/04/13

WAT
Bal Marginal
Outsider Festival
Boules de berlins-actie
Croquesavond
Cabaret Willem Maes
Cabaret Willem Maes
Dropping
Streekbierenavond
Dropping
Kaas en wijnavond
Bondsfeest

WIE
Oud Leiding KSA Eine
Club Live crew
KLJ Ename
Scouts Ename
Jeugdhuis Canavia
Jeugdhuis Canavia
Ksa Oudenaarde
Chiro Melden
KSA Eine
Chiro Bevere
KSA Oudenaarde

Spaghettiavond

Chiro Melden

WAAR
Casino
Nieuwpoort
lokaal
PZ Ename
JH
JH
PZ Ename
De Linde
Lokaal
PZ Bevere
Scholencomplex
Leupegem
De Linde

5. Varia
Nieuwe geluidsnormen van kracht sinds 01/01/2013. Info:
•
22/02/2013 om 20.30u in the Irish Pipes (Jong Groen)
•
25/02/2013 om 19.15u in Provinciaal Administratief Centrum
Omwille van organisatorische redenen is de jeugddienst nog op zoek naar
jeugdverenigingen die willen meewerken aan:
•
Kadeefeesten (29 juni 2013) en / of starttweedaagse zomer (1 en 2 /07)
Meer info bij Sofie: jeugdcentrum@oudenaarde.be
Kazou wil vorming geven rond graffiti. Dit kan op de koer van het Jotie.

Volgende Algemene Vergadering: 29/03/2013
Tot dan!
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