Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
6/02/2016

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

2. Infrastructuursubsidie Chiro Eine

-

-

-

De nieuwbouw komt aan het speelplein aan de Sint-Annastraat in Eine.
Deze bouwwerken zullen 200.000 euro kosten, Chiro wil 90.000 euro subsidie aanvragen en
vragen om de goedkeuring van de AV.
Het gebouw wordt enkel gebruik als lokaal, niet om te verhuren of te overnachten
Op de plannen staat het bovenste lokaal aangeduid als Lokaal Chiro Vaders? Wordt dit
deel enkel bedoeld voor het gebruik door de Chiro Vaders of is dit ook voor de leiding van
de Chiro?
Antwoord: dit deel van het gebouw zal door zowel de leiding, de Chiro Vaders als de
oudleiding gebruikt worden.
Stemmen:

-

Ja: 11

-

Neen: 0

-

Onthouding: 4

De meerderheid stemt ja, de infrastructuursubsidie wordt goedgekeurd.

3. Fietsverbinding N8 door Fietsersbond Oudenaarde

-

De provincie maakt plannen voor snelle fietsverbindingen (fietsautostrades)

-

1 weg Gent-Oudenaarde-Kluisbergen
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-

-

Er zijn plannen voor een nieuwe fietsbrug over de N60 om in dit traject op te nemen. Deze
plannen werden voorgelegd aan GECORO voor advies (zij hebben een goedkeuring
nodig van GECORO om de plannen te laten doorgaan).
GECORO had bij deze plannen enkele vragen:
- Is dit een verantwoorde investering? Er is reeds een fietstunnel aanwezig dichtbij op de
N60
- Is er een alternatief mogelijk?
- Zou het niet beter zijn om het gevaarlijke punt in Leupegem aan de lichten aan de kerk,
veiliger te maken en in te werken in het tracé?
- GECORO stelt een tunnel of brug voor om het knelpunt op N8 op te lossen.

-

-

Kan de Jeugdraad van Oudenaarde onze vraag (voorrang geven aan een veilige
doorgang aan de kerk in Leupegem, dit is een groter probleem, de fietsersbrug over de
N60 kan eventueel nog wachten) steunen?
Op 5 maart organiseert de Fietsersbond een grote bijeenkomst ter hoogte van het
knelpunt in Leupegem om het voorstel te ondersteunen.
Conclusie: Jeugdraad zal dit voorstel steunen en probeert op de actiedag zoveel mogelijk
jeugd te mobiliseren om de actie te ondersteunen.
Schepen van Jeugd, Lieven Cnudde:
- Nu de Provincie snelwegen wil aanleggen, kunnen we hiervan gebruik maken om het
onveilige punt ter hoogte van de N8 aan te kaarten en veiliger te maken door middel van
een brug of tunnel
- Stad staat hierachter en vraagt steun van Jeugdraad om ook achter de verbetering van
dit knelpunt te staan.

4. Vormingscarrousel

-

-

Dit vindt plaats op vrijdag 4/03/2016
Volgende vormingen liggen vast:
- creatief communiceren
- straffen & belonen
Nog keuze uit:
- aan de slag met de nieuwe subsidiereglementen:
- meer info rond het kwalitatieve luik en het verbeteringsproject
- nieuwe wetgeving rond attestering:
- veel veranderingen
- geen stage meer in eigen jeugdbeweging lopen
- niet iedereen mag deze stage beoordelen, diegene die de stage beoordeelt, moet
hiervoor een speciale vorming gevolgd hebben en een attest hiervoor hebben.
- werken rond bijzondere doelgroepen
- nieuwe leiding: inhoud voornamelijk rond hoe nieuwe leiding motiveren, betrekken,
creativiteit,
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-

De vormingen rond subsidiereglement en attestering, zijn voornamelijk gericht aan
groepsleiding, misschien kunnen we dit in één vorming gieten, speciaal voor de
groepsleiding.

5. Containerpark

-

-

-

Voor jeugdverenigingen is er enkel mogelijkheid om op dinsdag- en
donderdagvoormiddag naar het containerpark te gaan.
Als jeugdvereniging kan je niet als particulier naar het containerpark gaan, dit afval wordt
gezien als bedrijfsafval, wat veel duurder is. We willen hier als jeugdraad een oplossing
voor vinden, zodat het afval van jeugdverenigingen als particulier afval.
Jeugdraad heeft eens rondgevraagd bij andere gemeenten, daar zijn wel regels
uitgewerkt voor jeugdverenigingen (vb.: in Gent mag elke vereniging 10x/j gratis naar het
containerpark, in Mechelen mag elke vereniging op donderdag gratis naar het
containerpark)
Jeugdraad stelt op DB een advies op.

6. Evaluatie voorbije activiteiten
PRAATCAFE

-

De onderwerpen waren onvoldoende, last-minute, het was beter niet doorgegaan want
er waren geen goeie onderwerpen en ze waren onvoldoende uitgewerkt

-

Enkel het praatcafé doen als er goeie onderwerpen zijn

-

Aan dezelfde tafel blijven zitten, en daar van onderwerp veranderen eventueel?
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QUIZ

-

Niveau was goed, beter dan vorig jaar.
Schiftingsvraag met pizza was leuk, ronde met het bordje eten was ook leuk, niet erg dat
er geen muziekronde was.

-

Jammer dat er geen “uit Oudenaarde/jeugdronde” was.

-

Duur van de quiz was goed.

-

Meer tijd nodig om vragen in te vullen (1 minuut is wat te kort), de klok is wel handig zodat
je nog weet hoeveel tijd je hebt.

-

Qubus is goede locatie

-

Schermen waren goed zichtbaar

-

Geluid achteraan is moeilijk verstaanbaar, is er eventueel een mogelijkheid om ook
speakers achteraan te plaatsen?

-

Inschrijven via website is een goede manier

-

Eten: kleine pizza’s eventueel? Drankaanbod is voldoende

-

De kostprijs is goed

-

Voldoende ophalers, bediening was in orde.

NIEUWJAARSRECEPTIE

-

-

Locatie:

-

Jeugdhuis is een betere locatie dan de kubus

-

Het is centraal gelegen, moeilijk om een nog beter alternatief te bedenken

Uitnodiging:

-

Zeer leuke uitnodiging
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-

Het concept van het vliegtuigticket kon doorgetrokken worden tijdens de receptie

-

De uitnodiging werd wel vrij laat verstuurd

-

-

-

Afterparty

-

Er was weinig volk dit jaar

-

De afterparty zou toch moeten behouden worden

Hapjes:

-

-

Idee voor volgend jaar: de digitale versie van de uitnodiging doorsturen naar
iedereen van de vereniging (misschien zelfs geen uitnodiging meer nodig via de
post?)

De hapjes waren zeer lekker
Gratis drank moet zeker behouden worden, maar kan/mag minder zijn (vb.:
beperken tot 3 gratis consumpties)
Jammer dat er geen kriek was

Datum:

-

Goeie datum
Leuk dat het net na de examens valt, het is plezant om iedereen van je eigen groep
terug te zien, dus mixen tussen de verschillende verenigingen is niet nodig.

7. Aanpassing reglement werkingstoelagen

-

Aanpassing voor:
Animatorenwerking Kazou, Speelplein ZAP & The Outsider:
Zij krijgen meer punten voor lidmaatschap, geen punten meer voor attest omdat het
hebben van een attest eigen is aan de werking en iedereen die erin zit een attest heeft.

Ze krijgen ook minder punten voor infrastructuur, omdat hun infrastructuur voorzien wordt
door de stad.
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Reactie Outsider Club: zij vinden dat ze hier wat buiten vallen, hun infrastructuur wordt niet
voorzien door de stad, hun werking bestaat niet volledig uit animatoren. Outsider Club
betaalt voor huur materiaal, infrastructuur etc. aan Outsider.

-

-

-

DB bespreekt met Outsider Club welke aanpassingen er kunnen gedaan worden en gaan
na hoe hun werking werkt en welke subsidies zij kunnen ontvangen.
DB nodigt vertegenwoordigers van Speelplein ZAP en Kazou uit om aanpassingen te
bespreken.
Aanpassing voor Jeugdhuis:
- vroeger kreeg elk lid met een attest een extra punt
- nu krijgt enkel een bestuurslid met attest een extra punt.
Aanpassing voor cultuureducatieve verenigingen
- vroeger extra punten wanneer ze een lokaal huurden voor een voorstelling
- nu krijgen ze enkel extra punten wanneer ze een lokaal huren in kader van repetities
Later zal er een advies omtrent deze aanpassingen geschreven worden naar het Stad.

- 8. Kalenderrondje
WANNEER

WAT

WIE

WAAR

5/05

Dropping

KSA Oudenaarde

Zingem

27/02

Croqueavond

Scouts Ename

Parochiezaal
Ename

5/05

Sneukeltocht

Oudleiding Scouts
Ename

Ename

13/02

Croqueavond

KSA Eine

19/03

Dropping

KSA Eine
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24/04

BBQ

KSA Eine

13/02

Wafelverkoop

KSA Mater

4/03

Vormingscarrousel

Jeugdraad
Oudenaarde

19/03

Rugbyfuif

Rugby

9/04

Jeugdraadcup

Jeugdraad
Oudenaarde

Parochiezaal
Etikhove

0.

7. Varia
▪

▪

Jeugdzone RVV:
o zondag 4 april 2016
o welke jeugdverenigingen zijn geïnteresseerd?
▪ Jeugdhuis
▪ KSA Oudenaarde
Jeugdinfrastructuur in kaart:
o VVJ (vanuit koepel van het jeugdwerk) heeft in december mail
gestuurd met vragenlijst naar jeugdverenigingen om infrastructuur in
kaart te brengen.
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o

▪

▪

Wanneer je dit in kaart brengt, zullen er in de toekomst geen
belastingen meer moeten betaald worden op het lokaal van de
jeugdvereniging.
o Bedoeld zodat overheid weet waar welke jeugdvereniging een lokaal
heeft, zodat er meer rekening mee kan gehouden worden met bouw
van speelpleinen, openbaar vervoer, …
Jotie zoekt vakantiejobs
o Voor hoofdanimator Speelplein, coördinator speelplein of inclusie,
jobstudent jeugddienst balie, verantwoordelijke zorgopvang, …
o Dit verdient goed (11 euro/uur)
o Als jullie interesse hebben, ga naar de website en vul bij de rubriek
“meewerken” het formulier in.
DB zoekt leden, wie gemotiveerd en geïnteresseerd is, laat iets weten!

Volgende Algemene Vergadering: 18/03/2016 @ Jotie
Tot dan!
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