Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
13/05/2016

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

2. Bierfeesten
Barwerking bierfeesten
Oorspronkeleijk 4 Kandidaten: Chiro Bevere, Chrio Melden, Stuurgroep ZAP, Jonge
Wolven. De gekozen jeugdbewegingen (Chiro Bevere en Stuurgroep ZAP) dienen
minsten met 18 medewerkers aan de bar te staan op 24 en 25 juli, er komt
namelijk een cocktailbar bij. De jeugdraad zal de jeugdverenigingen nog
contacteren voor verdere afspraken.

3. Jaarevaluatie
•

Mijn ideale jeugdraad werkt rond
- De vraag naar een gezamenlijke activiteit voor de verschillende jbw’en
georganiseerd door de jeugdraad kwam enkele keren naar voren.
- Er werd meerdere keren geopperd dat de jeugdraad meer moet strijden voor
betere/nieuwe fietspaden in Oudenaarde.
- Men zag het nut niet in van een scholentoer. In hun ogen vinden geëngageerde
jongeren altijd de weg naar een jeugdvereniging/jeugdraad. Men denkt niet dat
een scholentoer veel mensen zouden warm maken voor het jeugdwerk.

•

Mijn ideale jeugdraad organiseert
- In het algemeen is iedereen zeer tevreden over de georganiseerde activiteiten.
Zowel naar inhoud/kwaliteit als het aantal activiteiten.
- Ook hier kwam de vraag naar een grote gezamenlijke activiteit terug. Gelukkig is
het volgend jaar jaarthemadag!
- De kroegentocht langs verschillende jbw’en kon op bijzonder veel bijval rekenen.
Misschien is dit een ideetje om te doen op een AV?
-

•

Een specifieke AV voor niet jeugdbewegingen.
Zwerfvuilactie was een mooi en nuttig initiatief.

Mijn ideale jeugdraad strijdt voor
- De spectaculaire dag van de jbw staat hoog op het lijstje van dingen waarvoor
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we moeten strijden. Men vond de Stubru-editie ‘megawijs’. Om de paar jaar iets
spectaculairs doen zou volgens hen wel leuk zijn. Alles we dan toch op de scholen
willen langsgaan lijkt dit volgens hen hét uitgelezen moment.
- De vraag naar de strijd voor betere/nieuwe fietspaden in Oudenaarde kwam
ook hier terug ter sprake.
•

Mijn ideale jeugdraad komt samen op
- Ontbijt – AV viel in deze groep wat minder in de smaak. Vooral omdat een
zaterdag sowieso moeilijk is.
- Vrijdagavond 20u blijkt nog steeds de beste optie. Niet iedereen zal er altijd bij
kunnen zijn, maar op dit moment is er wel de meeste kans op veel aanwezigen.
- Frequentie: Afhankelijk van wat er ‘leeft’. 2x per maand lijkt volgens deze groep
wel ok.
- Vergaderen op locatie is wel eens leuk. Niet voor elke vergadering. Jotie blijft
makkelijk en is bij iedereen gekend.

•

Mijn ideale jeugdraad bereikt me het best zo
- Algemeen kan gesteld worden dat volgens deze groep de jeugdraad genoeg
aanwezig is op alle mogelijke manieren. Zelfde opmerkingen als in de 1e vraag
rond de scholentoer.
- Verslagen van de AV’s op fb moet kunnen volgens hen. Desnoods in verkorte
vorm, of op z’n minst een verwijzing naar de website.

•

In mijn ideale jeugdraad vergaderen we als volgt
- Het feit dat we dit jaar op elke AV in subgroepen vergaderden werd wel
geapprecieerd. De meesten vinden dit een meer toegankelijke manier van
werken.
- Deze laatste AV met BBQ vond iedereen echt TOP!
- De vergadering verwerken in een dropping met per post een agendapunt. In
eerste instantie iedereen enthousiast. Doch de bemerking dat er tegen het einde
niet veel nuttigs meer zal gezegd worden.

•

Mijn ideale jeugdraad werk samen met
- Deel van de opbrengst kan volgens hen perfect geschonken worden aan een
goed doel in Oudenaarde. De opbrengst is de laatste jaren zo groot dat dit toch
wel een mooi gebaar zou zijn, zonder dat de jbw’en er zelf veel aan ‘verliezen’.
Stijn merkte op dat eigenlijk nu al alles naar ‘een goed doel’ gaat. Het geld
stroomt onrechtstreeks terug naar de kinderen in Oudenaarde.
- NEEN tegen samenwerking met politieke partijen!

4. Activiteiten
§

EVALUATIE JR-Cup

§

EVALUATIE Vorming brandveilig Handelen

5. Adviezen
§ Advies aanpassing subsidiereglement
Genomen aanpassingen omtrent:
Ø Ok-pas
2

Jeugdraad Oudenaarde
Ø Animatorenwerkingen
Ø Het jeugdhuis
Ø Cultuureducatieve verenigingen
Stemming: unaniem goeggekeurd

6. Kalenderrondje
WANEER

WAT

WIE

WAAR

7. Varia
§ Kampvervoer: jeugdbewegingen verlies de deadline van ? niet
uit het oog.
§ Aanvulling dagelijks bestuur jeugdraad: open
bestuursvergadering 19/05 en 18/06

Volgende Algemene Vergadering: 23/09/2016 @ XXX
Tot dan!
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