Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
09/05/2015
Aanwezig:
Bart Blondeel, Robin Van Welden (Chiro Bevere); Maarten Galland (KSA Mater); Lisa
Biasino, Seppe Demeyer (KSA Oudenaarde); Eline Carton, Pauline Janssens (Scouts en
Gidsen Ename); Astrid Peyskens, Viktor Hombeck (Jeugdhuis Canavia); Tars Kestelyn
Steffi Demeyer; Gilles Eeckhaut; Lynn Villyn; Lander Cnudde; Michiel Bauters
(geïnteresseerde jongeren); Lieven Cnudde (Schepen van jeugd); Sofie Schrooyen
(Stagiair jeugddienst)

Verontschuldigd:
Katrien Goeminne, Katrijn Opsomer (Scouts en Gidsen Ename); Gerlinde Elaut, Céline
De Roeck, Eline De Moor, Hanne Van Meirhaeghe (VKSJ Sint-Jozef); Annelies Van
Huffel, Tijs Rotsaert, Stijn Vandenbroucke, Ruben Tirions, Eline Huysman
(geïnteresseerde jongeren); Sofie Nobels (Jeugdconsulent)
Tijdens de ontbijt-AV kon men, bij een gezellige brunch, meningen ventileren over de
agendapunten op de onderleggers. Na een korte inleiding, een gesprek aan de tafels, werd
er nog eens in groep teruggekoppeld over de verschillende evenementen en adviezen.
Ondanks de kleine opkomst werd het concept wel ‘gesmaakt’.

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

2. Muzikantentrefdag
De eerste editie van de Muzikantentrefdag op zaterdag
14 maart in de Brandwoeker was bijzonder succesvol.
Muzikanten, zowel beginners als gevorderden, konden
deelnemen aan verschillende workshops. Er wordt al
gedacht aan muzikantentreffen, met workshops en
jamsessies, op regelmatige basis.
Van de AV’ers had bijna niemand deelgenomen. Enkel
de medewerkers van het jeugdhuis waren aanwezig, zij
verzorgden de bar die dag. De samenwerking met het
jeugdhuis werd positief geëvalueerd en is voor
herhaling vatbaar. Sommigen gaven aan dat het
concept hen niet aansprak, anderen vielen uit de lucht
en wisten van niets. Misschien mogelijk om meer
reclame te maken op plaatsen waar jongeren komen?
Ook de afwisseling van optredens en workshops kon
beter. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de
workshops overdag doorgaan en de optredens ’s
avonds. Een ander voorstel was om volgend jaar iets
met de fanfare te doen.
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3. Jeugdraadcup
De nieuwe formule ‘Loop Der Krijgers’ is vergelijkbaar
met een ‘spartacusrun’. De verschillende teams
moesten, op tijd, rond de Donk lopen en daarbij
verschillende hindernissen, zowel fysiek als mentaal,
trotseren.
Tijdens de evaluatie waren de meningen verdeeld. Een
deel vond het een enorm leuk concept, goed
uitgewerkt en qua afstand voor iedereen haalbaar.
Voor de echte durvers mocht de loop nog langer en
vuiler! Al was niet iedereen daarmee akkoord.
Sommigen vonden het te uitdagend, te individueel
gericht en vonden de groepssfeer tussen de
organisaties minder dan voorgaande jaren.
Qua communicatie werd de nieuwsbrief positief
geëvalueerd. Ook kwam het voorstel om te flyeren in het jeugdhuis. Als laatste werd ook de
datum meermaals aangehaald. Het was niet voor iedereen mogelijk zich die dag vrij te
maken, ook het aantal aanwezige DB’ers was beperkt. Misschien toch terug naar een datum
in de paasvakantie?

4. Vormingscarrousel
Jeugdcentrum Jotie pakte op vrijdagavond 8 mei
opnieuw uit met een straf aanbod aan vormingen! De
vormingen waren gratis en er was keuze tussen 3 sessies:
‘EHBO
voor
jeugdwerkers’,
‘Conflicten
in
een
leidingsploeg’ en ‘Nieuwe leiding’. Normaal zouden er
vier sessies gegeven worden maar door ziekte van de
lesgever, kon de vorming ‘Creatieve communicatie’
jammer genoeg niet doorgaan.

Op de onderleggers werden alle vormingen positief geëvalueerd. De vorming EHBO was zeer
interessant en mag zeker nog gegeven worden. Complimenten aan Steffi en Julie! Ook de
vorming ‘Nieuwe leiding’ was de moeite en de vorming ‘conflicten in de leidingsploeg’ was
duidelijk met een goede inhoud.
Daarnaast kwam nog de opmerking dat de promo vroeger mag starten, of er een
mogelijkheid is dat het vormingscarrousel op verschillende avonden kan doorgaan en
misschien vroeger in het jaar kan georganiseerd worden.
Wat ideeën voor volgend jaar betreft, kwamen de thema’s ‘aansprakelijkheid’,
‘verzekeringen’ en ‘het openluchtleven in een jeugdbeweging (op tocht, kamp, sjorren…)’
aan bod.

5. Adviezen
 GAS
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De enige opmerking over het reglement zelf gaat over het duidelijk stellen van de
leeftijdsgrens (16 jaar) voor minderjarigen. Verder geen opmerkingen over het reglement;
maar in de kantlijn wel enkele aanbevelingen naar de Stad:
- openbare toiletten in het park en aan de Donk; zodat we niet moeten wildplassen-)
- meer aanplakborden op centrale plaatsen waar jongeren komen (zie advies jeugdraad
2006) – zodat we niet moeten wildplakken-).
- we zijn voorstander van een legale graffitimuur; zodat we niet moeten ‘wildtaggen’ -)
- duidelijker infoborden op de speelpleintjes; zodat de info in politiereglement aangegeven
wordt.

 Zwembad
We kregen enkele voorstellen voor de inrichting van de omgeving van het zwembad te zien.
We pleiten voor:
 meer speelruimte (versus minder parking)
 aantrekkelijker speeltoestellen
 een speelse invulling van het terrein richting Schelde
 een ‘kiss & ride’ zone waar auto’s en vooral bussen gemakkelijk kunnen passeren
en/of draaien.
 Een fietsenstalling (liefst overdekt)
 Bankjes (en vuilbakken) rond het speelplein voor de begeleiders van de spelende
kindjes.
Wat de speeltuigen betreft, ging de voorkeur uit naar één groot en verschillende kleine
toestellen voor alle leeftijden. Interessante voorstellen waren een death ride, brandweerpaal
en speeltuigen met zand, water…

6. Kalenderrondje
WANEER

WAT

WIE

WAAR

27/06/2015 -16u
28/08/2015
5/09/2015
18,19 en
20/09/2015
Laatste weekend
september
23/10/2015

Beachless Party
BedankingsBBQ
Gewestival
Open kampdagen + fuif

Jeugdraad
Jeugddienst
Gewest Vla Ard KSA
Scouts Ename

Minderbroederplein
De Qubus
?
Scoutsterrein

Septemberfeesten
Feesteditie 50 jarig bestaan
Nacht van de
jeugdbeweging

Chiro Bevere

Chiroterrein

KSA Oudenaarde

De Qubus

7. Varia


Het jeugdhuis zou het interessant vinden dat de jeugdraad hun concept van
‘Beachless Party’ komt promoten in Canavia aangezien zij ook geen sterke
drank mogen schenken. Die actie wordt nog onderling uitgewerkt.



Voor sommige jeugdbewegingen in Oudenaarde wordt het gras afgereden
door het stad. Dat gebeurt wanneer stad Oudenaarde eigenaar is van het
jeugdlokaal. Daar is nu reactie op gekomen of deze regeling wel eerlijk is
tegenover de rest. Het afval steeds naar het containerpark brengen kost geld.
Misschien is er een regeling mogelijk tussen jeugdverenigingen en het
containerpark?
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Aanwezige schepen Cnudde heeft meegedeeld dat de studie over de
plannen met de Donk in een eindstadium zitten. Binnenkort wordt alles
teruggekoppeld, zo ook de mogelijke ‘BMX-piste’.



Ook kwam de vraag of de toegangsprijs voor jeugd en niet-jeugd verschillend
gaat zijn voor het nieuw zwembad. Daar is voorlopig nog geen uitsluiting over
maar indien nieuws, zal dat gecommuniceerd worden.



De jeugdraad op zoek naar nieuwe instromers voor het Dagelijks Bestuur. Wil je
nog meer betekenen voor de jeugd in stad Oudenaarde? Informeer dat bij
één van de DB’ers!



We zoeken nog Oudenaardse jeugdwerkinitiatieven die willen helpen op de
bierfeesten. Ongeveer 15 man hebben ze nodig om te bar open te houden
en de helpende jeugdverenigingen krijgen in ruil 35 % van de winst. ZO SNEL
MOGELIJK LATEN WETEN!

Volgende Algemene Vergadering: 24/09/2015 @ Jotie
Tot dan!
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