Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
16/05/2014
Aanwezigen:

Joris Dubois (KSA Oudenaarde); Jolien Deventer (Chiro Melden); Linde
Boullart , Julie De Wolf (JH Canavia); Valentien Spanhove (KSA Mater); Bert
Vander Beken (Kazou); Jason Karagiannidis (Jong Socialisten); Lien Audoor,
Arno Audoor (DVA Mullem); Annelies Willekens (Club Live Crew); Bart
Blondeel, Louis Van De Weghe (Chiro Bevere); Mathias D’Hondt
(Nootuitgang); Sander Cambron (Scouts Ename), Folke D’Haeyer (Jong
Groen); Tijs Rotsaert, Lynn Vilyn, Ruben Tirions, Steffi Demeyer, Eline
Huysman, Gilles Eeckhout, Annelies Van Huffel (geïnteresseerde jongeren)

Verontschuldigd: KSA Eine, Pieter Orbie (Schepen), Bjorn Gens (Jong Socialisten), Katinka
Vivé, Maarten Galland (KSA Mater), Aaron Timperman (Club Live crew);
Machteld Descamps (Scouts Ename); Emiel De Lombaerde (Jong Groen);
Xavier Devos (Scouts Oudenaarde); Laura De Roeck (VKSJ St-Jozef); Lander
Cnudde, Stijn Vanden Broucke, Michiel Bauters (Geïnteresseerde jongeren),
Sofie Nobels (Jeugdconsulent)

Wat moet zeker doorgegeven worden aan jeugdraad je vereniging?






Bierfeesten: jeugdraadpodium op Minderbroederplein
Nieuwe reglementen + aanvraagformulieren online: www.jotie.net
Speel de jeugdraad geo-cache met je leden: www.jeugdraad-oudenaarde.be
Vacature ‘programmator’ op de jeugddienst: info www.jotie.net
Voorstellen Donk?

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

2. Adviezen
 Terugkoppeling Convenant JH Canavia:
Het stadsbestuur keurde de convenant goed en volgde daarbij het advies
van de jeugdraad. De convenant is van kracht vanaf 01/09/2014.

 Terugkoppeling nieuwe reglementen:
De nieuwe reglementen, zoals geadviseerd door de jeugdraad, werden ook
goedgekeurd door het stadsbestuur. De nieuwe reglementen zijn van
kracht vanaf 01/05/2014. De reglementen kan je terugvinden op
www.jotie.net. Tegen 01/07 zullen de aangepaste aanvraagformulieren
ook online staan.
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Op algemeen verzoek is de powerpoint van de vormingssessie ‘aan de slag
met de nieuwe reglementen’ op de vormingscarrousel toegevoegd in
bijlage, bij het verslag.

 Advies: Verantwoordingsnota
De verantwoordingsnota is een terugblik op de uitvoering van het
Jeugdbeleidsplan in 2013. De nota werd overlopen. De meeste acties
werden uitgevoerd zoals voorzien. De niet-gerealiseerde acties werden
toegelicht:
- “Nieuwe website” pas in 2014 gerealiseerd
- “Reglementen evalueren + herwerken”, pas in 2014 gerealiseerd
- “Infrastructuur aanpassen”: niet voor iedereen realiseerbaar
- “Sensibiliseren jw toegankelijkheid”: geen actieve actie, enkel extra
aandacht in subsidiereglementen
- “Aanwerving baliemedewerking”: geen, want 3 bleek genoeg te zijn
- “Onderzoek cliëntgerichtheid”: globale aanpak op stadsniveau
- Jeugdgids”: publicatie geschrapt wegens besparingen
- “Digitale nieuwsbrief”: pas in 2014 gerealiseerd
- “Bijeenkomst JR voor LLR”: afgeschaft na evaluatie, wel uitnodiging voor
praatcafé
- “Repetitieruimte”: pas in 2014 in gebruik
- “Vorming jeugdwerk”: vorming brandveiligheid niet kunnen doorgaan
wegens wateroverlast, uitgesteld naar 2014
- “Keuringen door stad”: deels gerealiseerd
- “Verbouwingen aan stadslokalen”: deels gerealiseerd, nog niet klaar.
De verantwoordingsnota werd unaniem goedgekeurd met als opmerking dat
sommige uitgaven (nieuwe website, cultuurweek) nogal hoog zijn. Jeugdraad
verstuurt een positief advies.

 Advies: Aanvraag infrastructuurtoelage
KSA Oudenaarde vraagt een infrastructuurtoelage – grote investering aan voor
hun nieuwbouwproject dat gerealiseerd zal worden op Meerspoort Zuid als lokaal
voor de afdeling centrum. Raming: €90.000; dossier 10 jaar.
De aanvraag werd unaniem goedgekeurd. De jeugdraad verstuurt een positief
advies.

3. Activiteiten
 Evaluatie JR-cup:
De deelnemers vonden het een leuk initiatief. Het concept primeert
niet, het accent ligt op de strijd tussen de verenigingen. Hoeft niet
zo ingewikkeld te zijn, hoeft niet per sé op water te zijn. De locatie
(Donk) is voor 77% ok.
De datum is niet ideaal, liever niet in de paasvakantie.
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 Evaluatie vormingscarrousel:
Er waren 58 deelnemers uit 14 verenigingen, voor 3 sessies. De
afwezigen waren wel goed geïnformeerd, maar hadden al andere
verplichtingen. Uit de enquêtes blijkt dat de meesten tevreden
waren over hun sessie. Er werden ook al enkele suggesties voor
volgend jaar gedaan.
De sessie over de subsidiereglementen is voor iedereen relevant.
Daarom wordt de PowerPoint meegestuurd met het verslag.
De sessie “Motiveren van vrijwilligers” voldeed niet echt aan de
verwachtingen.

 Bierfeesten:
De line up werd voorgesteld. De affiches werden eerder standaard
bevonden.
De aanwezigen vinden dat de jeugdraad een voorbeeldfunctie te
vervullen heeft om geen alcohol te schenken aan -16jarigen. Er was
wel wat verdeeldheid over de meest werkbare formule. Het db zal
de knoop doorhakken.

 Voorstelling geocache WOIO
2014-2018 is de periode waarin de hele wereld de Eerste Wereldoorlog herdenkt.
De Groote Oorlog liet ook in Oudenaarde sporen en getuigenissen na en deze wil
de Jeugdraad graag laten beleven.
Op een interactieve manier laten we kinderen, jongeren, jeugdbewegingen,
gezinnen, en alle andere geïnteresseerden kennis maken met de Groote Oorlog
in Oudenaarde. Aan de hand van foto’s en ander bronnenmateriaal nemen we
jullie mee op een ontdekkingstocht doorheen de regio Oudenaarde van 14-18.
Met een smartphone of tablet (met QR-code scanner en mobiel internet) in de
aanslag verplaats je je tussen verschillende locaties die alle iets te maken
hebben met de Eerste Wereldoorlog. Het is een unieke kans om enkele
Oudenaardse heldenverhalen te leren kennen, de gevolgen van verwoestende
bombardementen te zien of te ontdekken hoe de Duitse bezetter hier leefde.
Meer info is te vinden opwww.jeugdraad-oudenaarde.be.
De ontdekkingstocht Oudenaarde 14-18 kan je nog spelen tot en met 30
november 2014.

3

Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde

4. Kalenderrondje
WANEER

WAT

WIE

WAAR

31/05

Comedy Canavia
Met o.a. Bas Birker

JH Canavia

JH

13/07 15u

Big Jump
Actie voor proper water

JNM & Natuurpunt

Donk

16/08

Woodstock

Vzw orgelpunt

Mater

06/09

Gewestival

KSA Gewest: (voor alle
jbw + oudleiding)

Zwalm

5. Varia
 Schepen Pieter Orbie neemt ontslag en gaat aan de slag als directeur
Welzijn bij het Provinciebestuur. Hij zal opgevolgd worden als Schepen
van jeugdbeleid door Lieven Cnudde.
 Het Stadsbestuur heeft de terreinen aan de Donk opgekocht. Er zijn
nog geen plannen bekend. De jeugdraad wil de stad graag inspireren
en zal op de volgende AV (september) een advies formuleren. Laat ons
weten welke jullie dromen aan de Donk zijn…
 Stephanie Balcaen is zwanger en de jeugddienst zoekt een vervanger
‘programmator’ vanaf 01/07. Takenpakket en voorwaarden kan je
terugvinden op www.jotie.net. Solliciteren voor 16/05!
 Vanaf juli wordt het containerpark betalend. Momenteel is er nog geen
regeling voor jeugdverenigingen uitgewerkt. De jeugdraad / jeugddienst
vragen dit na bij de milieudienst: meer info op AV september!

Volgende Algemene Vergadering: 26/09/2014
Tot dan!
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