Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
23/09/2016
Gilles Eeckhout (Jeugdraad),Lisa Biasino (Jeugddienst), Josse Aertssen
(Nootuitgang), Matthias D’Hondt (Nootuitgang), Arthur Provoost (Jonge
Wolven), Robin Van Welden (Chiro Bevere), Amelie Augustijns (Chiro Bevere),
Marie Crombez (Jeugdraad), Céline De Roeck (KSA St – Jozef Oudenaarde),
Margot D’Haene (Scouts Oudenaarde), Amy Deleye (KSA St – Jozef
Oudenaarde), Ann – Sofie Leyman ( Speelplein ZAP), Tim De Jonghe (Jonge
Wolven), Louise De Zutter (KSA Eine), Yoika Vansteenbrugge (KSA Eine),
Charlotte Taelman (JH Canavia), Egon Provoost (JH Canavia), Febe Van
Nieuwenhuize (Jeugddienst), Lard Van Den Meersschaut (Chiro Melden),
Katrijn Van Haverbeke (Chiro Melden), Thomas Sierens (KSA St – Jacob), Eline
Andries (KSA St – Jacob), Sofie Van Cauwenberghe (KSA
Fanfare/Jeugdraad), Antoon Van de Woestyne (KSA Fanfare), Arne Lepez
(Chiro Eine), Celine Janssens (Scouts Ename), Katrijn Opsomer (Scouts
Ename), Justin Vossaert (Scouts Oudenaarde), Pieter Browaeys (KLJ Ename),
Jarno Va de Voorde (KLJ Ename), Maarten Galland (Jeugdraad), Steffi
Demeyer (Jeugdraad)

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

2. Voorstelling Jeugdraad
•

Jeugdraad:
- Advies geven
- Aanspreekpunt voor jeugdverenigingen en jongeren van Oudenaarde
- Organisatie evenementen om jongeren bij elkaar te brengen

•

DB = Dagelijks Bestuur
- Schrijft adviezen naar de stad
- Bespreekt aangekaarte problemen van jongeren
- Bereidt de AV voor

• AV = Algemene Vergadering
- Bestaat uit geïnteresseerde jongeren, afgevaardigden van jeugdverenigingen,
jeugdconsulente, leden van DB, …
- Keurt de adviezen goed die het DB heeft opgesteld
- Kaart problemen aan binnen jeugdwerk, stad, …
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3. OKAN – Klassen
• OKAN staat voor: Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers
• Vanuit de overheid worden deze klassen georganiseerd om anderstalige
jongeren zo snel en praktisch mogelijk Nederlands aan te leren.
• Het is voor deze jongeren echter niet gemakkelijk om zich te integreren in onze
samenleving. Het zou goed zijn als zij zich bij een jeugdvereniging kunnen
aansluiten om deze integratie te bevorderen.
• Alle jeugdverenigingen zijn enthousiast om hieraan deel te nemen.
• Jeugdraad bekijkt met OKAN hoe we de jongeren in contact kunnen laten
komen met de jeugdverenigingen.

4. Evaluatie voorbije activiteiten
•

Bierfeesten
- Volgend jaar zullen de bierfeesten doorgaan op een andere locatie, door de werken
-

-

-

•

die dan op de Markt zullen plaats vinden. Ook ons Jeugdraadpodium zal mee
verhuizen naar die andere (tot nu toe ongekend) locatie.
Tijdens de bierfeesten dit jaar was er niet duidelijk gecommuniceerd wanneer de bar
sloot. Dit leidde tot frustraties bij mensen die nog veel bonnetjes over hadden.
Volgend jaar moet er duidelijk geafficheerd worden wanneer de bar sluit, zodat
mensen hierop kunnen inspelen.
De vereniging die dit jaar op vrijdag de toog bemande, heeft zicht niet aan de
afspraken gehouden. Het uitbaten van de toog kwam hierdoor in gedrang. Om te
voorkomen dat dit volgend jaar opnieuw gebeurd voeren we een nieuwe regel in:
wanneer er niet aan de afspraken voldaan wordt, krijgt de verenging €0 van de
opbrengst.
De verenging krijgt dit jaar wel een sanctie: ze krijgt slechts de helft van de opbrengst.
Met de andere helft van de opbrengst zal de Jeugdraad iets organiseren voor alle
jeugdverenigingen.
Om de toog te bemannen zijn er 18 mensen nodig. Dit is inderdaad veel en niet
mogelijk in alle verenigingen om aan zoveel mensen te geraken die willen helpen.
Het is echter zeker een mogelijkheid om met twee kleine verenigingen samen te
werken, een tip voor volgend jaar!

Ciné d’été
- Er was veel volk aanwezig op de openluchtcinema, zeker voor herhaling vatbaar.
- Het beginuur had duidelijker moeten gecommuniceerd worden en de film was beter
niet in het Frans geweest.

- Als Jeugdraad hebben we hiermee een aanzet gegeven, wie graag iets gelijkaardigs
wil doen met zijn vereniging mag dit zeker overnemen! Als jullie meer informatie
willen over hoe wij het dit jaar georganiseerd hebben, kan je terecht bij Steffi
Demeyer (steffidemeyer@hotmail.com)
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•

Bedankingsbbq
- Het eten was lekker.
- Omdat het voor veel mensen herexamens zijn, zou een andere datum misschien
beter zijn? Echter, een andere datum vinden is moeilijk. In augustus zijn er namelijk
nog veel kampen bezig en in september starten al veel mensen terug met school.
Voorlopig blijft het laatste weekend van augustus dus behouden als datum.
- Het bandje speelde zeer goed, maar niet iedereen was even enthousiast om hierbij te
dansen. Bij de DJs werd er meer gedanst.
- Het springkasteel was goed, maar 1 springkasteel is iets te weinig.

5. Uitnodiging dag van de jeugdbeweging
• Graag nodigen we jullie uit op 21 oktober om vanaf 7u te komen genieten van
een ontbijt.
• Volledig gratis voor wie in uniform komt!
• Opgelet, dit jaar op een andere locatie: de parking voor het Sint-Bernardus
College.

6. Kalenderrondje
• Iedereen krijgt een Jeugdraadkalender waarop alle evenementen van alle

•
•
•
•
•
•

verenigingen opgelost staan voor het komende jaar. Voor de jeugdverenigingen
is het echter moeilijk om in september al door te geven aan de jeugdraad
wanneer welke activiteiten zullen vallen het komende jaar. Misschien moet de
kalender volgend jaar later uitgebracht worden? Eventueel in oktober?
21/10: Nacht van de Jeugdbeweging KSA Oudenaarde
29/10: Pasta-avond Nootuitgang in ’t Eeckenhof met verschillende soorten
sauzen
11/11: AV Jeugdraad Oudenaarde
18/11: Quiz KSA Oudenaarde
18/11: Jeugdhuis wil een fuif organiseren, van Stad mag dit niet doorgaan.
Jeugdraad bekijkt wat het probleem is zodat de fuif alsnog kan doorgaan.
11/03: croque-avond Scouts Ename

7. Varia
• Van eind oktober tot begin november wordt er in alle jeugdlokalen een inspectie
gedaan voor brandveiligheid.
• Dossier containerpark: Jeugdraad is hier al twee jaar mee bezig, nu is er
eindelijk goed nieuws. Er zijn plannen om te digitaliseren en uitzonderlijke
openingsuren in te voeren voor verenigingen. Waardoor verenigingen niet zoals
bedrijven enkel in de week naar het containerpark kunnen, maar nu ook op
zaterdag en zondag gebruik kunnen maken van het containerpark.
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• Op 17/09 ging de skatehappening door om de verloederde staat van het
skatepark aan te kaarten. De happening was een succes, maar de Stad moet
wel nog stappen ondernemen om de staat van het skatepark aan te pakken.
Jeugdraad volgt dit verder op en zorgt voor een beter skatepark, eventueel op
een andere locatie.
• Chiro Bevere kaart volgend probleem aan. Toen zij bij een school in Bevere
langs wouden gaan om reclame te maken voor hun jeugdvereniging, mochten zij
van de school dit niet meer doen omdat er reeds een jeugdvereniging langs was
geweest. Eigenlijk is dit niet de bedoeling. Als jeugdvereniging geldt de “regel”
dat je enkel aan ledenwerving doet binnen de omgeving van je eigen
jeugdbeweging en geen leden gaat werven in de buurt van andere verenigingen.
Aan alle jeugdverenigingen dus de boodschap om zich hieraan te houden.
• Febe van Nieuwenhuize verzorgt vanaf nu de OK-passen binnen haar stage op
de jeugddienst. Wie vragen heeft hieromtrent kan vanaf nu dus bij Febe terecht!

Volgende Algemene Vergadering: 11/11/2016 @ JH Canavia
Tot dan!
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