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Aanwezig:
Annelies Van Huffel, Lynn Vilyn, Hanne De Clercq (chiro Melden), Esther Geenens (Chiro
Melden), Lisa Cordier (chiro Melden), Annelies Willekens (The Outsider club), Céline De Roeck
(KSA Sint-Jozef), Marie Crombez (KSA Eine), Gerlinde Elout ( KSA Sint-Jozef), Nikie Depraetere
(KSA Eine), Pauline Janssens (Scouts Ename), Glenn Desmet (Scouts Ename), Delphine Vynckier
(Kazou), Arne Lepez (Chiro Eine), Killian Pycke (Chiro Eine), Laura Van Poucke (Canavia),
Charlotte Taelman (Canavia), Stefanie Peyskens (Canavia), Marcel Samyn (Litoziekla), Pieter
Coorevits (Litoziekla), Casper Burghgraeve (leerlingenraad GO-AO), Jef Verbruggen (Scouts
Oudenaarde), Tom Nachtergaele (Scouts Oudenaarde), Jarno Van de Voorde (KLJ Ename),
Pieter Browaeys (KLJ Ename), Seppe De Meyer (KSA Oudenaarde), Sofie Van Cauwenberghe
(KSA Fanfare), Oscar Van de Woestyne (KSA Oudenaarde), Thomas Sierens (KSA Fanfare),
Steffie Demeyer, Lien Vuye ( Kazou), Jolien De Mey, Lieven Cnudde ( Schepen van jeugd),
Gilles Eeckhout, Stephanie Balcaen (jeugdconsulent)

Verontschuldigd:
Lander Cnudde, Maarten Galland (KSA Mater), Katinka Vive (KSA Mater), Stijn Vandenbroucke,
Michiel Bauters, Nootuitgang, DVA Mullem, Leerlingenraad SBC-college

1. Verwelkoming en kennismaking
2. Voorstelling nieuwe jeugdconsulent
Sofie Nobels neemt afscheid van de jeugddienst. Ze gaat vanaf 1 oktober de
cultuurdienst onveilig maken. Stephanie Balcaen, voordien jeugdprogrammator,
neemt haar taken over. Stephanie kan je steeds bereiken via
stephanie.balcaen@oudenaarde.be

3. Activiteiten: evaluatie en uitnodiging
Evaluatie bierfeesten:
§

§

Kunnen bonnetjes zelfde zijn als op de markt?:
• Dit gaat niet, anders gaat de winst niet naar de jeugdverenigingen. Dit
wordt wel nog eens meegenomen naar de werkgroep.
Beachlessparty:
• Plezant
• Voor herhaling vatbaar

Evaluatie Bedankingsbbq:
§
§
§
§

Eten lekker en voldoende
DJs goed
Springkastelen goed
Jammer dat het om 2u gedaan is
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Uitnodiging DVDJBW vrijdag 23/10/2015, gratis ontbijt vanaf 7u voor wie in uniform
komt.	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

4. Mijn ideale Jeugdraad
Voor dit agendapunt werden groepjes gemaakt die elk hun ideale jeugdraad
mochten opbouwen. Hiertoe werden verschillende papieren uitgehangen waarop
telkens een aspect van de jeugdraad werd belicht. De input zal door het Dagelijks
Bestuur worden meegenomen op planningsweekend teneinde de huidige werking bij
te schaven en te verbeteren. Volledigheidshalve geven we hieronder een overzicht
van de antwoorden:
Mijn ideale jeugdraad werkt rond (thema’s)
-‐
Jeugd met enthousiasme
-‐
De jeugd een plaats geven in de maatschappij
-‐
Bewustmaking van gevaren à fietsen
-‐
Gelijke kansen à voor alle jeugd
-‐
Fietspaden in Oudenaarde (centrum…)
-‐
Gezamenlijke activiteiten met jeugdverenigingen (jeugdraadcup, festival,
bedankingsBBQ)
-‐
Bierfeesten zeker & vast behouden
-‐
Zwembad: plannen bespreken: inspraak
-‐
Mensen die niet in jeugdverenigingen zitten betrekken
-‐
Ook vluchtelingen, allochtonen… mensen die geen Nederlands kunnen spreken:
erbij betrekken
-‐
Werklozen
-‐
Milieu: sluikstorten, park, terrein KSA/scouts (vaak vervuild door anderen), zie
activiteit: ‘The Big Clean’
-‐
Jeugdbeleid: subsidies verlopen eerlijk…
-‐
Vorming, bijscholing op maat en op vraag van de behoeften van verschillende
jeugdverenigingen…
-‐
Aanspreekpunt voor alle jeugd van Oudenaarde (of ergens anders eventueel)
-‐
Infrastructuur van Oudenaarde
-‐
Jeugdevenementen
-‐
Communicatie binnen jeugdbewegingen, tussen jeugdbewegingen, tussen jeugd
& stad
-‐
Feesten
-‐
Evenementen in het jeugdhuis
-‐
Activiteiten op scholen
-‐
Zie ‘strijdt voor’
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Mijn ideale jeugdraad organiseert
WEL
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Silent disco, multi-culturele eetkraampjes op bierfeesten, jeugdraadmarkt met alle
zustersteden
Bierfeesten
Jeugdraadcup
Dag van de jeugdbeweging (2 koffiekoeken/man)
Cnudde uitnodigen
Colorrun in Oudenaarde
Kampvuuravond
BedankingsBBQ
Snoepjes in de vergadering
Schoonmaak (milieu): straatvuil gaan opruimen
! Iets rond educatie: ‘lezing’ door gastspreker over actuele thema’s:
vluchtelingencrisis, milieu…
Activiteit in het park met verschillende jeugdbewegingen
Fuif
Inspraakmoment (buiten de AV) over beslissingen van ’t stad à op scholen?
Kroegentocht langs alle jeugdbewegingen
Cantus op de markt: kennismaking
Vergaderingen voor leerkrachten en begeleiders (buiten jeugdbewegingen), om
hun leden/studenten aan te sporen meer initiatief te nemen
(Referenda) voor belangrijke beslissingen aan het bredere publiek om input
vragen (om meer volk van buiten de jeugdverenigingen te krijgen)

NIET
-‐
-‐

Misviering
Zwemmen

Mijn ideale jeugdraad strijdt voor
-‐
Accommodatie: opslag + speelruimte!!!!!!!!!!!!
-‐
Samenhang tussen de jeugd
-‐
Het belang van jeugdverenigingen
-‐
Vereenvoudigde administratie (soort draaiboek voor administratie, aanvragen…)
-‐
De lokalenproblematiek (Litoziekla, KLJ Ename en anderen)
-‐
Een spectaculaire dag van de jeugdbeweging
o Markt, koffiekoeken etc. (Studio Brussel was leuk!)
o Activiteiten tijdens de dag
-‐
Milieu
-‐
Betere fietspaden in Oudenaarde
-‐
! Het ontslag van Peter Simoens
Mijn ideale jeugdraad komt samen op
-‐
Voorkeurdag: vrijdag 20uf
Frequentie: 1x maand (afhankelijk van evenementen…)
Voorkeurlocatie: andere locatie kan maar ook centraal zoals Jotie
Nieuwsbrief: agenda vooraf doorsturen! Wat met emailadressen nieuwe leden? à
Agenda op FB-evenement
-‐
Voorkeurdag: vrijdag (uur is ook goed) à 20u15 is beter voor fanfare KSA
Oudenaarde
Frequentie: +/- elke maandag
Voorkeurlocatie: jeugdhuis
+ beamer e.d., centrale locatie, adres is al gekend, toegankelijker
voor ‘outsiders’, praktischer (drankfrigo’s…)
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-‐

- je leert andere locaties kennen
Voorkeurdag: vrijdagavond
Frequentie: 1x per maan
Voorkeurlocatie: eens bij alle jeugdbewegingen, (Londen)

Mijn ideale jeugdraad bereikt mij het best zo
-‐
Stand van jeugdraad op evenementen
-‐
Facebook
-‐
Andere sociale media
-‐
Als ze actief zijn in Oudenaarde met actie zoals marktactie
-‐
Langsgaan op scholen
-‐
Via sociale media
o FB
o Instagram
-‐
Via de AV à groepsverantwoordelijke à andere jongeren
-‐
Beter uitgaansleven in Oudenaarde: Qubus (vechten), grote jeugdbewegingen
zijn vaak alleen welkom in JH Canavia à moet zaterdagavond ook open
-‐
Media: Facebook, mail + herinnering
-‐
App?
-‐
Verslag AV’s openbaar stellen voor iedereen à ook via FB
Mijn ideale jeugdraad is er voor
-‐
Iedereen XOXO en zeker voor wie de drempel tot een jeugdvereniging hoog is
(vb. kansarmen)
-‐
Jeugd (6 – je eerste kind)
-‐
Studenten
-‐
Leerlingenraad
-‐
Geïnteresseerden
-‐
Jeugdbewegingen
-‐
Jeugd (= zolang je u zelf voelt, vanaf middelbaar)
-‐
Jeugdbewegingen
-‐
Stad Oudenaarde
Mijn ideale jeugdraad heeft een goede band met jeugdverenigingen want
-‐
Ze komt naar evenementen die de jeugdverenigingen organiseren
-‐
De jeugdbewegingen krijgen inspraak tijdens de AV
-‐
Jeugdraad is altijd aanwezig op evenementen georganiseerd door de
jeugdbewegingen
Mijn ideale jeugdraad trekt jongeren aan door
-‐
Reclame te maken in scholen (via hun nieuwbrief, in leerlingenraden…)
-‐
Op evenementen te staan (bijvoorbeeld) om aan meer mensen duidelijk te
maken wat de jeugdraad eigenlijk is. Vb. standje op de kerstmarkt
In mijn ideale jeugdraad vergaderen we als volgt (methodieken)
-‐
Variatie, buiten/op locatie
-‐
Werken in subgroepen + vervolgens overleg met iedereen
-‐
Vanuit jeugdraad punten meegeven waarover in kleine groep kan besproken
worden
-‐
De vergadering verwerken in een activiteit; bijvoorbeeld een dropping met
postjes per onderwerp om over te babbelen
-‐
Met betere akoestiek, op betere locatie om te praten
-‐
Met kampvuur! En live muziek!
-‐
Met een workshop creatieve communicatie
-‐
Buiten, toffe locatie (vb. bij andere jeugdlokalen…)
-‐
Een drankske & sneukelingske J
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Mijn ideale jeugdraad werkt samen met
-‐
Deel opbrengst van o.a. bierfeesten afstaan aan liefdadigheidsacties
o Vluchtelingen
-‐
Nieuw evenement: alle winst daarnaartoe
-‐
Drempelverlaging voor kinderen met ernstige thuissituaties / kansarme kinderen /
… è samenkomdag waarop ook de jeugdbewegingen aanwezig zijn à
kennismaking
-‐
Scholen
-‐
Jeugdbewegingen
-‐
Stad
-‐
Politieke partijen
-‐
Jeugdverenigingen
-‐
Stad Oudenaarde
-‐
Scholen
-‐
Jeugdraden vanuit de buurt
-‐
OCMW
-‐
Organisaties (voor evenementen)
Mijn ideale jeugdraad is sexy omdat
-‐
Er roze in het logo zit
-‐
(+) Ze mee zijn met de tijd: app, QR-code…
-‐
(+) Ze zijn open-minded
-‐
(+) Zorgen steeds voor de beste dj’s
-‐
(-) Niet iedere jeugdvereniging heeft een sexy vertegenwoordiger in de
jeugdraad zitten
-‐
Topjes i.p.v. pulls
-‐
Aantrekkelijk logo
-‐
Goede locatie
Mijn ideale jeugdraad…
-‐
Is toegankelijk
-‐
Is aanspreekbaar
-‐
Is interessant
-‐
Dynamisch
-‐
Is aanspreekbaar

5. Jeugdraad: wadisda?
-‐

-‐

-‐

Dorst op AV?
o Neem een drankje uit Frisse Frits
o Iedereen krijgt een bonnetje voor een drankje in het Canavia
Wat doe ik hier?
o Doorgeefluik in beide richtingen
§ Geef aan JR problemen door vanuit leefomgeving
§ Geef evenementen/info door aan jullie jeugdvereniging
§ Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor een verslag van de AV
o Rol van de Jeugdraad:
§ Adviesraad, we vertolken de stem van de jeugd
• Advies kan spontaan gegeven worden
• Of op vraag van de Stad
§ Activiteiten voor de jeugd: quiz, dvdjbw, JRcup
Wie/wat is de jeugdraad?
o Algemene vergadering:
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Beslissen dmv stemkaartjes
Groep waarover beslissing gaat, moet het lokaal verlaten, zo blijft
de stemming anoniem
§ Wie MAG stemmen?
• Alle Oudenaardse jongeren tussen 16 en 30 jaar
• 2 stemmen per vereniging
• 1 stem per geïnteresseerde jongere
§ Wie mag NIET stemmen?
• Politiekers
• Secretaris van ambtswege (jeugdconsulente)
• Vertegenwoordigers andere adviesraden
o Dagelijks Bestuur
o Schepen van Jeugd
o Jeugdconsulente Stephanie
Communicatie naar jeugdverenigingen en van jeugdbewegingen via:
o Nieuwsbrief -> inschrijven via website www.jeugdraadoudenaarde.be
o E-mail: jeugdraad@oudenaarde.be
§
§

-‐

-‐

-‐

-‐

Inspraak:
o Agendapuntje doormailen voor AV
o In het DB komen!
Reclame maken voor events:
o Kalenderrondje
o Kalender met alle evenementen van en voor alle jeugdverenigingen
Variarondje:
o Probleem aankaarten/tips geven

6. Varia
-‐

-‐

Burgemeesterconvenant
o Lokale gemeenten engageren zich voor CO2-uitstootvermindering
o Doel: in 9 jaar 20% minder CO2 uitstoten op volledige grondgebied
Oudenaarde
o Donderdag 8/10:
§ Klimaattafel in de Brandwoeker vanaf 19u
§ Ideeën op tafel gooien om CO2-uitstoot te verminderen
o Warme oproep aan iedereen om ideeën naar voren te brengen
18-20 maart: nationale zwerfvuilactie:
o Eventueel actie i.s.m. andere jeugdverenigingen

7. Kalenderrondje
§
§
§
§
§
§
§
§

26/09: pasta-avond Speelplein ZAP
29/04: Atheneum Oudenaarde fuift!
3 en 4/10: 24-urenloop van Oudenaarde
17/10: quiz van het Jeudhuis €12, inschrijven bij Astrid Schokkaert
26/09: Bizonrock in Eine
23/10: Nacht van de Jeugdbeweging
2 Laatste weekends November en 1e weekend van december: toneel van
Litoziekla
23/10: Ontbijt op DVDJBW
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Volgende Algemene Vergadering: 13/11/2015

VERGEET JULLIE NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF!
www.jeugdraadoudenaarde.be

