Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
18/03/2016

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

2. Agendapunt
-

Goedkeuring vorig verslag
ü

-

Evaluatie vormingscaroussel
Zie punt 3

-

Advies containerpark
Zie punt 4

-

Fietsverbinding N8
Toelichting L. Cnudde: hebben een voorkeur voor tunnel onder N8 en nemen
hier ook stappen voor. Kunnen wel niet met zekerheid zeggen of dit wel
degelijk zal doorgaan, verder kunnen ze er geen tijdstip op plakken.

-

Geef mee kleur aan de jeugd:
Kabinet minister van jeugd promoot meer diversiteit onder jeugdwerkingen. Zo
kunnen jongeren ideeën indienen op hun website. Na de brainstorm sturen
we ‘live’ volgend bericht door op de betreffende website:
Afstemmen op andere culturen: wij stellen voor om meer kennis op te nemen
van verschillende culturen om hier bijgevolg rekening mee te houden tijdens
kampen, activiteiten... in onze verenigingen. Op die manier hopen we op
meer integratie. Bv: diversiteit integreren in de animatorencursus voor
leidingen, tijdens kampen rekening houden met de eetgewoonten van
andere culturen, etc.
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-

Bezoek jeugdverenigingen:
In kader van de kwaliteitsprojecten en om kennis te maken (Stephanie
Balcaen kent jeugdverenigingen nog niet goed) wil de jeugdraad samen met
Stephanie op bezoek komen. Er wordt via mail nog verder afgesproken
wanneer dit het best past.

-

Evaluatie kwaliteitsprojecten:
o

Jeugdhuis Canavia:
Verbeterproject:
communicatie.

verbeteren

van

zowel

interne

als

externe

Reeds ondernomen: activiteiten en een leefweek onder medewerkers.
Promoten van het jeugdhuis via een nieuw logo.
o

KLJ Ename:
Verbeterproject: meer stiptheid onder de leiding.
Reeds ondernomen: (werkvorm) alle leiders starten met een lint van
gelijke lengte. Telkens iemand te laat komt of een deadline niet haalt,
wordt een stuk van het lint geknipt. Vanaf een bepaalde lengte wordt
de leider ‘gestraft’.

o

Chiro Bevere:
Verbeterproject: meer milieubewust activiteiten organiseren.
Reeds ondernomen: nog niets concreet ondernomen, maar zijn hier
wel mee bezig!

o

Chiro Melden:
Verbeterproject: pesten.
Reeds ondernomen: /
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o

KSA Mater:
Verbeterproject: verkeersveiligheid.
Reeds ondernomen: ‘kiss & ride zone rond Mater plein, fluo hesjes, extra
verkeersborden, hekkens, etc.

o

KSA Oudenaarde:
Verbeterproject: inclusie
Reeds ondernomen: de leiding volgde reeds twee vormingen om
kinderen met een beperking op te vangen. KSA oudenaarde wil in
samenwerking met de ‘Jojo’ systematisch overgaan tot inclusie.

3. Activiteiten
§

EVALUATIE

Vormingscarrousel:
Algemeen:
Vrijdagavond blijft een goed tijdstip.

Specifiek:

o
o
o
o

Creatieve communicatie: Was interessant, maar miste de focus op
communicatie .
Straffen en belonen: velen vonden hebben er niet veel nuttige zaken uit
opgestoken. de workshop leek niet zo relevant.
Vernieuwing en variatie: overwegend positieve reacties.
Subsidieregelemnt: overwegend positieve reacties.

4. Adviezen
§ Advies
Advies containerpak
Positieve reacties, alles is duidelijk beschreven.
Stemming: unaniem goedgekeurd.
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5. Kalenderrondje
WANEER
23/04

WAT
Jaarconcert

09/04
23/04
25/03
16/04
23/04
24/09
23-24 april

Spaghetti-avond
Croque-avond
Spaghetti-avond
Jubileumfeest
Kaas & wijnavond
Pasta-avond
Feestweekend: quiz + bbq

WIE
Jeugdorkest
nootuitgang
Chiro Melden
KSA Oudenaarde
Chiro Eine
Kapel St. Walburga
Chiro Bevere
Speelplein ZAP
KSA Eine

WAAR

6. Varia
-

Kampvervoer
Toelichting aanvraagformulier op de site van Stad Oudenaarde.
Jeugdverenigingen worden er aan herinnerd dat dit op 15 mei ten laatste
binnen moet.

-

Vorming tot stagebegeleider
Op 19 maart wordt er een workshop georganiseerd door CHIRO in Aalst en
Zottegem. Vraag of er nog nood is aan zo’n vorming georganiseerd door
jeugddienst Oudenaarde. Jeugdverenigingen dienen dit ten laatste volgende
week via mail te laten weten aan Stephanie Balcaen.

-

Bierfeesten
Polsen naar wie zich geroepen voelt om aan de bar te werken op de
jeugdzone tijdens de bierfeesten.
Jeugdverenigingen dienen zich in mei kandidaat te stellen.

-

Jeugdraadcup
Promoten van de jeugdraadcup op 9 april.

-

Vorming brandveiligheid
Promoten van de vorming brandveiligheid
brandweerkazerne op 29 april (19u).

-

AV 16 april gaat niet door.
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Volgende Algemene Vergadering: 13/05/2016 @ XXX
Tot dan!

5

