Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
21/02/2014
Aanwezigen:

Maarten Galland, Florian Vivé, (KSA Mater); Lars Van Nieuwenhuize, Nikie
Depraetere (KSA Eine); Thijs Van De Velde, Arno Audoor, Lien Audoor,
Mieke Cnockaert (DVA Mullem); Jason Karagiannidis (Jong Socialisten
Oudenaarde); Karel Ackaert, Katrien Goeminne (Scouts en Gidsen Ename);
Miel De Venter (Kazou);¨Maithé Desmet, Natascha De Roeck, Mathias
D’Hondt (Nootuitgang); Joris Dubois, Lisa Biasino (KSA Oudenaarde); Dries
Van Audenaerde (Fanfare Hanske De Krijger); Julie De Wolf (jeugdhuis
Canavia); Eeckhout Gilles, Rotsaert Tijs, Michiel Bauters, Ruben Tirions,
Eline Huysman (Geïnteresseerde jongeren); Pieter Orbie (Schepen van
jeugdbeleid), Sofie Nobels (Jeugdconsulent)

Verontschuldigd: Annelies van Huffel (geïnteresseerde jongeren); KLJ Ename (ganse ploeg);
VKSJ St-Jozef (ganse ploeg);Club Live Crew (ganse ploeg); Kiara De
Bouver (JAC Oudenaarde)

Wat moet zeker doorgegeven worden aan jeugdraad je vereniging?
Nieuwe reglementen!
Kandidaten voor jeugdzone (voor 01/03)
Kandidaten voor bar bierfeesten: (voor 28/03)

1. Opvolging vorig verslag (07/12/13)
Het vorig verslag werd goedgekeurd, zonder opmerkingen.
Het voorstel van de zwerfvuilactie (AV 25/11/13) werd onderzocht. Maar de
jeugdraad besliste om er niet als jeugdraad op in te gaan. Verenigingen die zelf een
actie willen opzetten kunnen een zone in hun omgeving onderhouden en daarvoor €
150 krijgen. Meer info bij de milieudienst.

2. Adviezen
* Terugkoppeling:


-
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-

* Nieuwe reglementen:
De reglementen waarin de ondersteuning aan het jeugdwerk werd vastgelegd
dateerden van 2004 en ondergingen enkele kleine wijzigingen in 2008. Maar
intussen is er nood aan een nieuw kader (meerjarenplan, decreetswijzigingen,
vernieuwd jeugdwerk, ….), en daarom ging een werkgroep van de jeugdraad en
jeugddienst vorig jaar aan de slag.
Er zijn nieuwe ontwerpen voor enerzijds de statuten van de jeugdraad
(vereenvoudiging en integratie met huishoudelijk reglement). Anderzijds
ondergingen de werkingssubsidies, de projectsubsidies, de kadervormingssubsidies
en het kampvervoer een grondige facelift. Enkel het in 2012 vernieuwde
infrastructuurreglement bleef onaangepast.
De nieuwe reglementen schaffen de verdeling van de overschotten af, herverdelen
de subsidiepotten onderling, introduceren kwaliteitsprojecten bij de
werkingstoelagen, passen de punten voor het kwantitatieve deel van de
werkingstoelagen aan, trekken de leeftijd overal op tot 30 jaar, introduceren
jubileumtoelagen en starttoelagen bij de projectsubsidies, het bedrag van de
kadervormingstoelage werd opgetrokken, …
Kortom, een grootschalige aanpassing ligt voor!
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Vragen / opmerkingen uit de groep:
De algemene reacties zijn positief. De aanwezigen vinden het over het algemeen
haalbaar.
- Waarom worden de attesten van (hoofd)instructors enkel bij animatorenwerkingen
in rekening gebracht? Omdat hun werking specifiek draait op het ondersteunen,
opleiden en begeleiden van animatoren, daar waar het bij de andere werkvormen
meer gericht is op de doelgroep kinderen.
- Vertrekken kwalitatieve projecten steeds vanuit een probleemstelling? Nee, maar
wel steeds vanuit een zelfanalyse. Het kan gerust gaan verbeterprojecten, zonder
dat daar problemen mee gepaard gaan…
- In het begin lijkt het ons haalbaar om kwaliteitsprojecten aan te brengen, maar
geraakt men op de lange duur niet uitgeput? De mogelijkheden zijn heel ruim, en de
leidingsploeg wisselt permanent. Wie vastloopt kan begeleiding vragen. En mocht dit
op lange termijn tioch moeilijk worden, is een nieuwe reglementering dan misschien
opnieuw aan de orde.
Stemming: Er werd apart gestemd voor de statuten (2/3 meerderheid nodig) en per
reglement. Elk van de ontwerpen, werden unaniem goedgekeurd door de AV. Er
wordt een positief advies verleend.
Verder verloop van de procedure: de ontwerpen, worden mét het advies van de
jeugdraad voorgelegd aan het Schepencollege en aan de Gemeenteraad. Na
goedkeuring worden de verantwoordelijken aangeschreven met de nieuwe
reglementen. Deze zullen ingaan nog de start van volgend werkjaar. Voor de
werkingstoelagen is er een overgangsjaar voorzien.
De verenigingen kunnen bijstand vragen van jeugddienst en jeugdraad bij het
indienen van de nieuwe dossiers of bij het uitwerken van kwalitatieve projecten.

3. Activiteiten


EVALUATIE PRAATCAFE
o Het praatcafé is de leukste AV van het jaar.
o Het is nuttig dat het café openstaat voor alle jongeren, en niet enkel voor de
vaste vertegenwoordigers.
o De locatie is gezellig en past in het concept van een praatcafé.
o Ikzelf en mijn vereniging hebben iets opgestoken tijdens deze avond.
o De onderwerpen die besproken werden, zijn interessant en relevant
o Volgend jaar moet er zeker opnieuw een praatcafé komen.

 EVALUATIE QUIZ
o De vragen waren te moeilijk.
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o Ik was heel tevreden met de prijs die ik mee naar huis mocht nemen
o Ik heb een hele toffe avond gehad op de quiz.
o De quiz mocht iets minder lang duren.
o Ik heb de presentatoren duidelijk kunnen volgen en ook de projectie was
duidelijk.



BEAMERS:

EVALUATIE NY-RECEPTIE
o De nieuwe locatie is gezelliger en toffer dan de vorige.
o De uitnodiging sprak onze vereniging aan om te komen.
o De afterparty is een echte meerwaarde voor de receptie.
o De hapjes waren lekker.
o Wat een toffe inkleding (ppt, versiering,…)!

 EVALUATIE VORMING BVH (Weinig deelnemers aanwezig)
o Onze ploeg was meteen gemotiveerd om deze vorming te volgen.
o De vorming levert ons concrete kennis op om te handelen.
o Meer praktijk, minder theorie?
o De theorie was nuttig om tot de praktijk over te gaan.
tegen dat de nuttige
theorie kwam waren velen al afgehaakt.
o Voor herhaling vatbaar? Met welke periodiciteit?  2a3 Jaar

 OPROEP BIERFEESTEN
We zoeken opnieuw twee jeugdverenigingen die geïnteresseerd zijn om de
Jeugdraad te assisteren op de bierfeesten. Wat wordt er ongeveer verwacht van
jullie?
o Op voorhand helpen bij het promotie maken (facebook uitnodigingen,
promotiemateriaal verspreiden)
o Avond zelf toog, tussentoog en bonnekes bemannen (min. 14 man nodig).
o Je dient dit alles in eer en geweten te doen. Jeugdraad heeft
controlemethoden ingesteld en bij overtredingen volgen er sancties. Meer info
krijgen jullie in de uitgebreide afsprakennota.
o Winstverdeling 1/3 vrijdag; 1/3 zaterdag; 1/3 jeugdraad.
o KSA Oudenaarde en KSA Mater zijn dit jaar normaliter uitgesloten, tenzij we te
weinig respons krijgen.
o Kandidaturen indienen per mail naar jeugdraad@oudenaarde.be (voor 28/03)



OPROEP JEUGDZONE DE RONDE
Vorig jaar werd voor het eerst een “jeugdzone” ingericht op De Ronde van
Vlaanderen. Toen werkten Chiro Melden, Jeugdhuis Canavia en KSA Oudenaarde
samen om de bars uit te baten en het er gezellig te maken. Ook dit jaar roepen de
organisatoren op om opnieuw een jeugdzone uit te baten door het jeugdwerk. Hoe
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meer verenigingen meewerken, hoe gezelliger. Alle zotte ideeën zijn welkom: bars,
eetstanden, fietsrace om elektriciteit op te wekken, randanimatie,….
Verenigingen die nog willen meewerken kunnen info inwinnen bij
Joris@ksa-oudenaarde.be of voor 01/03 contact opnemen met
deronde@oudenaarde.be.

4. Kalenderrondje
WANEER
22/02/14
01/03/14
01/03/14
15/03/14
22/03/14
22/03/14
29/03/14
29/03/14
19/04/14
20/04/14
26/04/14

WAT
Eerste steen legging nieuw
lokaal
croquesavond
dropping
dropping
kiekiefretting
dropping
Eat it met bitterballencontest
Boulles de berlins verkoop
Quiz
Eetfestijn (BBQ)
jaarconcert

WIE
KSA Oudenaarde
Scouts Ename
KSA Oudenaarde
KSA Eine
Oudleiding KSA Eine
DVA
KSA Mater
KLJ Ename
KSA Eine
KSA Eine
Nooruitgang

5. Varia
/

Volgende Algemene Vergadering: 28/03/2014
Tot dan!
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WAAR
Meerspoort
zuid
Pz Ename
De Linde
Lokaal
Casino Eine
Mullem dorp
Lokaal
Op bestelling
De Kring
De Kring
Mantovani

