Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
27/09/2013
Aanwezigen:

Kaat Heyse, Joris De Raeve (11 groep), Jan Walraven
(trekkersgroep fair trade); Maarten Galland (KSA Mater); Sam
Bruynooghe (Litoziekla); Linde Boullart, Julie De Wolf (jeugdhuis
Canavia); Jens Vanden Abeele, Delphine Van Durme (KLJ
Ename); Annelies Willekens, Aaron Timpermans (Club Live
Crew); Marie Crombez, Margot Landrieu (KSA Eine); Louis Van
De Weghe, Bart Blondeel (Chiro Bevere); Machteld Descamps,
Indra Lateur (Scouts Ename); Laura De Roeck, Céline De Roeck
(VKSJ St-Jozef); Jolien Deventer, Jolien Provost (Chiro Melden);
Tijl De Meulemeester, Lisa Biasino, Joris Dubois (KSA
Oudenaarde); Cédric Vaernewyck, Matthias Gallet (Chiro Eine);
Dries Van Audenaerde (Fanfare HDK); Annelies Van Huffel,
Gilles Eeckhout, Tars Kesteleyn (geïnteresseerde jongeren)

Verontschuldigd: Nootuitgang; De vliegende arend; Ksa Mater; Scouts
Oudenaarde; Mathias De Praeter (Kazou); Folke D’Haeyer (jong
groen); Eline Carton (Scouts Ename); Kiara De Bouver (JAC);
Michiel Bauters, Lynn Villyn (geïnteresseerde jongeren)

Wat moet zeker doorgegeven worden aan je vereniging?
oproep 11.11.11.,
oproep Fair trade gemeente
Dag van de JBW op 18/10
08/10 17u infomoment ‘fuiven organiseren’ @ qubus
08/11 opleiding brandveilig handelen @ brandweer

1. Kennismaking
2. Opvolging vorig verslag
Het vorig verslag werd goedgekeurd, zonder opmerkingen.

3. Toelichting 11.11.11. door Kaat & Joris
Een warme oproep wordt gedaan aan alle jeugdverenigingen om in het weekend van
11 november voor 11.11.11 op geldinzameling te gaan. Zowel groepen als individuele
vrijwilligers zijn welkom.
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Op zaterdag 19 oktober wordt er op de kleine markt verzameld op initiatief van de
11.11.11- kerngroep. We gaan soep koken van woede, er is namelijk eten genoeg in
de wereld om iedereen te kunnen voeden. Opnieuw een oproep aan
jeugdverenigingen om hieraan mee te helpen en de actie te ondersteunen.
Meer info: www.11.be/oudenaarde; Contact: kaat.heyse@skynet.be

4. Toelichting Fair Trade gemeente door Jan
Het ‘fair trade’-label is een label dat gemeenten verdienen wanneer ze zich
inspannen voor eerlijke handel. De Oudenaardse kerngroep rond Fair Trade zet zich
hiervoor in en moet enkele doelstellingen realiseren. Eén daarvan is dat zoveel
mogelijk organisaties op hun activiteiten gebruik maken van fair trade producten.
Bedoeling is ook dat er communicatie plaats vindt naar leden en ouders toe over het
gebruik van fair trade, zodat er ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Verenigingen die
geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken, zullen ondersteund worden door de
werkgroep.
Meer info: www.fairtradegemeenten.be; Contact: janwalraeven@gmail.com

5. Adviezen
a) Terrasactie
Resultaten terrasactie (april 2013) worden op 30/09/13 afgegeven aan de
gemeenteraad.
b) BBC
De beheers- en beleidscyclus is de opvolger van het huidige jeugdbeleidsplan. Dit
plan is er op een veel grotere schaal (volledig stadsbeleid) en loopt ook over een
langere tijdspanne (6 jaar). Het te volgen beleid wordt opgesplitst in prioritair (=
grote investeringen of nieuwe projecten) en overig beleid.
De adviesraden kregen een eerste ontwerp te zien (prioritair beleid) en werden
gevraagd daarover een advies te schrijven tegen 30/09. Er is echter onvoldoende
transparantie over de plannen om hierover een inhoudelijk diepgaand advies te
schrijven. In de huidige vorm gaat het over een algemeen plan dat evengoed in
elke gemeente kan gebruikt worden. Een ontwerp van het advies werd
voorgelezen. De Algemene Vergadering stemt ermee in dat het advies zo
doorgestuurd wordt aan de Stad.

6. Activiteiten


EVALUATIE
- Bierfeesten
Jammer van de regen op vrijdag, misschien is in de toekomst bij voorspeld
slecht weer een beperkte overdekking mogelijk? Dit jaar was er geen bandje
voorzien om op te warmen, dit wordt voor sommigen gezien als een verlies.
Qua dj-programmatie mag er gerust meer afwisseling zijn in het genre. Er
wordt opgemerkt dat het bonnensysteem een verbetering is, al moet de
bonnenstand misschien wel vroeger sluiten dan de toog.
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Vanuit de jeugdraad komt de opmerking dat de uitbatende jeugdverenigingen
zich al enkele jaren hebben misdragen. Er wordt benadrukt dat dit nauw
opgevolgd wordt en dat er gevolgen zijn voor verenigingen die zich niet aan
de afspraken houden.
Enkele ideeën voor volgende jaren:
- Bierfontein
- Controle op leeftijd: - 16, + 16, + 18
- Ciné d’été
De opkomst voor dit filmfestival was wederom niet groot, het concept in zijn
huidige vorm slaat niet aan.
Enkele ideeën voor volgende jaren:
- Communicatie kan beter
- Locatie moet meer openbaar zijn
- Datum kan eventueel in het werkjaar zijn
- Een soort wisselbeker inlassen: filmvertoning wordt steeds georganiseerd bij
een andere jeugdbeweging, die een bar uitbaat en reclame maakt.

- 10 jaar Jotie en RadijoT
- Receptie: er was veel en lekker eten
- Kinderfuif: communicatie dat jeugdbewegingen ook welkom waren heeft zijn
doel gemist
- JoPARtie: er was weinig communicatie buiten de jeugdbewegingen dat er
een fuif plaatsvond. Misschien in de toekomst jeugdverenigingen ook laten
kaarten verkopen.
- Bedankingsbbq: hoewel de datum slecht valt, is dit een gesmaakt initiatief.
Bbq als eten mag blijven, hoewel er enkelen opmerken dat het vlees koud
was. Dit jaar werd de randanimatie gemist, het budget ervoor werd echter
gebruikt om een bekendere DJ te programmeren.
- Radijo-T: heel tof en origineel initiatief, bovendien leuk dat je ’s avonds kon
afzakken. Misschien was er wel meer promo nodig.



UITNODIGING
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7. Fuifbeleid
- In overleg met de Stad, de Politie en De Qubus zijn er enkele maatregelen
getroffen: Het sluitingsuur wordt nu vastgesteld op 05u. In is in, out is out (een
rookzone wordt voorzien).
- Op 08/10 is er om 17u een infomoment in de Qubus over hoe fuiven te organiseren.
- In de uitleendienst van jeugdcentrum Jotie kan je binnenkort een toestel te huren
dat geluid meet en registreert (cfr. Nieuwe geluidsnormen).

8. Brandveilige jeugdlokalen
- Stand van zaken door Sofie. Deze prioriteit uit het jeugdbeleidsplan is zo goed als
afgewerkt. Op het eind van dit project zal de brandweer alle lokalen dan brandveilig
verklaren.
- Op 08/11 vindt er voor de tweede keer een opleiding brandveilig handelen plaats in
samenwerking met brandweer Oudenaarde. Trommel zoveel mogelijk leiding op om
hieraan deel te nemen. Uitnodiging volgt.
- Er wordt opnieuw een gezamenlijk aankoop gepland voor stockagemateriaal. ¼ van
de kostprijs wordt gedragen door de vereniging, ¾ neemt de stad voor zijn rekening.
Enkele ideeën voor geschikt materiaal: blindeerfolie, metalen kisten die best steviger
zijn dan de vorige, de kleinste afvalbakken worden best uit het aanbod geschrapt.

9. Kalenderrondje
WANEER
27/09 ev.

WIE
Chiro Bevere

WAAR
Lokalen
Bevere

28/09

WAT
Septemberfeesten
(Dropping, fuif,
eetfestijn)
Pasta avond

ZAP

Qubus

18/10

Nacht van de JBW

KSA Oudenaarde

Qubus

Elke vrijdag

Bier van de maand

Jeugdhuis Canavia

28/09

Startweekend
(Eetfestijn)
Musical ‘kleine
zeemeermin’

KSA Mater

Jeugdhuis
Canavia
Mater

Vanaf 08/11

10.

Litoziekla

Varia

- In maart wordt er opnieuw een vormingscarrousel georganiseerd.
- Subsidiedossier moet voor iedereen binnen zijn op de jeugddienst op 1 oktober.
- Prijzen uitleendienst en zalenverhuur jeugddienst zijn geïndexeerd.

Volgende Algemene Vergadering: 25/10/2013 Tot dan!
4

