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

2. Samenstelling DB
Voorstelling van het nieuwe DB.
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3. Erkenning jeugdwerkinitiatieven
Erkennen dat Oudenaardse jeugdverenigingen recht hebben tot de subsidies van
Oudenaarde.
Wie wordt herkend? 21 erkende jeugdverenigingen
Nieuwe aanvragen: Jongsocialisten Oudenaarde
Geen aanvraag: Jong Groen Oudenaarde
Wordt dit akkoord verklaard? JA, unaniem beslist

4. Evaluatie kwaliteitsprojecten
Vele verenigingen dienen een kwaliteitsproject in om subsidies te winnen en zo je
beweging nog meer vooruit te helpen.
KSA Sint-Jacob Oudenaarde: vorig jaar voor KSA open te stellen voor kinderen met
beperking, uit armoede… Bepaalde leiding heeft sessie gevormd en dan waren we aan
het kijken hoe we deze kinderen kunnen aantrekken. Er is ook een activiteit uitgewerkt
die zal doorgaan in april 2017 op een zondagnamiddag in samenwerking met de Jojo. Als
je kijkt hoeveel reclame we hebben gemaakt en hoeveel het heeft ‘opgeleverd’, is dit
niet zo nuttig.
Dit jaar gaat het over de ‘buren’ en hoe we beter kunnen communiceren met de
omgeving. Tip: uitgebreider verslag met meer details
Ervaring met kwaliteitsproject? Goed, nuttig
Jeugdhuis Canavia: vorig jaar ging hun project over de communicatie te verbeteren
zowel formeel als informeel. Eerst groep versterken door leefweek te organiseren,
crewavonden… Het jeugdhuis is ook helemaal gerenoveerd wat hen ook dichter bijeen
heeft gebracht. Er is een prikbord met heel wat nuttige info.
Dit jaar gaat het over meer medewerkers aan te werven en ook ouder volk naar het
Jeugdhuis te lokken.
Ervaring met kwaliteitsproject? Tevreden
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Jeugdorkest: dit jaar willen ze proberen jonge muzikanten te lokken, omdat ze 15 jaar
bestaan. De moeilijkheidsgraad lag te hoog om die jonge muzikanten in hun orkest te
laten spelen. Nu een soort van ‘Nootingang’: een instaporkestje zodat de drempel lager
is om toe te treden tot hun orkest. Het is niet goedgekeurd geweest. Dit moet nog eens
bekeken worden!
Chiro Bevere: vorig jaar ging het over ‘afval’. Ze hebben verschillende sorteerbakken
geplaatst. Na de activiteit wordt er ook extra opgekuist in de lokalen. Ze hebben met
heel de chiro deelgenomen aan de Zwerfvuilactie. Ook op kamp activiteiten over het
bewust omgaan met afval.
Ervaring met kwaliteitsproject? Goed project
KSA Eine: vorig jaar was het project om de oudste leden klaar te stomen om leiding te
worden. Ze zijn op weekend gegaan, hoe je een groep vormt, dat je moet
samenwerken… Powerpoint gekregen, op kamp zelf activiteit mogen geven, staf
meegemaakt… Tip: uitgebreider verslag met meer details
Chiro Eine: vorig jaar geen project ingediend en nu zijn ze erover aan het denken om een
project in te dienen, maar het staat nog niet vast.
Scouts Ename: vorig jaar hadden zij zeer veel nieuwe leden bij en weinig enthousiaste
jonge leiding. 5 leiding voor 70 kapoentjes, dit is zeer veel om nog veilig te zijn. Er is een
ledenstop gekomen en ze hebben ook een vorming gevolgd. Er zijn 2 nieuwe externe
leiders bij. Nog steeds niet veel leiding, maar ze werken eraan.
Dit jaar is er een project rond materiaal ingediend.
Speelplein: Project rond respect: waardering. Ze gaan dit spreiden over 3 jaar.
KSA Sint-Jozef Oudenaarde: vorig jaar ging het project over leidingwerving. Via
oudleden aanspreken, via vriendinnen, sociale media, filmpje… Het voorbije jaar zijn er 4
nieuwe leidsters ingelijfd. De taken kunnen zo meer gespreid worden.
Jonge Wolven: vorig jaar hadden zij een project. Dit jaar werken ze rond milieu. Tijdens
de kampen meer vuilbakken om te recycleren. Boekje maken over wat er rond de Donk
is en wat te doen bij ongevallen. Rond de parking van de Donk: vuilnisactie. Vuilbakken
aanvragen bij de gemeente.
Chiro Melden: vorig jaar een project tegen pesten. Ze hebben een spel daarrond
gespeeld, kampverhaal ging over pesten, film gekeken. Dit jaar is het project over de
communicatie met de omgeving.
KLJ Ename: het project ging over stiptheid op de activiteiten en vergaderingen. Er
ontbreken wel nog wat ‘bewijsstukken’. Dit jaar is er geen kwaliteitsproject ingediend.
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Wat vinden jullie de rol van de Jeugdraad in dit project? Meer betrokkenheid en sturing?
-> Zou het niet gemakkelijker zijn om je evaluatie te doen ‘live’ in plaats van via groot
papier in te vullen. Dit bespaart wel wat werk en kan misverstanden vermijden.

5. Project stationsomgeving
De schepen van Jeugd, Lieven Cnudde, geeft wat meer duidelijkheid.
Er is al een jaar of 5 overleg met de NMBS om de stationsomgeving te hertekenen. Alles
hing af van Brussel en jammer genoeg zijn alle voorstellen afgeketst en er gebeurt niets
voor 2020. Er zijn wel blue bikes. Je kan je lid maken (€10) en dan kan je in verschillende
stations een fiets huren voor €1/24u. Fietspunt zorgt voor ondersteuning als je een
technisch mankement hebt. Vanaf 28 november heeft de NMBS beslist de autoparkings
betalend te maken. (zowel kant stad, als Lindestraat) Het is bedoeld die te koppelen aan
de abonnementen van de treinreizigers. Gaat dit voor problemen zorgen in de nabije
buurt? De blauwe zone in de omgeving is wat veranderd. Het aantal fietsstallingen moet
ook herbekeken worden. Er is te weinig plaats. Maar daar wil het stad wel aan werken.
Parking voor de mindervalide blijft, voor 15 min kiss & ride blijft ook. Je kan nu ook langs
dezelfde kant van het station in- en uitrijden. Als Stad Oudenaarde hebben ze daar
weinig invloed op, want het ligt allemaal in de handen van de NMBS. Het is de bedoeling
dat er zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar het station wordt gegaan.
Er zijn meer fietsdiefstallen en ’s ochtends is bijna alle fietsenparking bezet.
Schepen stelt voor om Fietspunt eens te laten tellen om zo te zien of de fietsenstalling
moet uitgebreid worden.

6. Evaluatie ontbijt dag van de jeugdbeweging
Er was ongelofelijk veel volk. Wel veel te weinig embleempjes, maar dit was via
nationaal, dus volgend jaar worden er meer aangevraagd.
De locatie was goed, dichter bij school en station, dus dan kunnen we langer blijven.
Misschien wat vroeger beginnen?
Opnieuw een zottere, grotere actie zoals met Studio Brussel op de Markt? Lijkt tof! Geld
is geen probleem.
Was er genoeg van alles? Ja, behalve fruitsap

7. Uitnodiging komende activiteiten
Jeugdraad quiz (9 december 2016)
Inschrijven via www.jeugdraad-oudenaarde.be
Vragen worden op de jeugd afgestemd.
Er kunnen 60 ploegen meedoen. Het gaat door in de Qubus.
Nieuwjaarsreceptie (3 februari 2017) @Jeugdhuis
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8. Kalenderrondje
WANNEER
18 november

WAT
Quiz

10 december

kerstperiode

Bar des Amis Christmas
Edition
Gewestcantus VLARD
Chiro
Truffelverkoop+ kerstmarkt

25 maart

Croqueavond

Scouts Ename

December
20 november

Wafelbak
Sintintrede

Chiro Melden
Jeugddienst

22 november

WIE
KSA Sint-Jacob
Oudenaarde
Jeugdhuis Canavia

WAAR
Parochiezaal
Leupegem
Jeugdhuis

Gewest VLARD Chiro
Chiro Eine

Kerstmarkt
Eine
Lokaal
scouts
Ename
Pamele kerk

9. Varia
Charlotte: op de Dag van de Jeugdbeweging was de sfeer in het jeugdhuis veel minder
dan vroeger. De ambiance moet doorgetrokken worden. Misschien eens een actie
doen? Singstar, levende kikker, kampdansbattle, levensgrote Twister, vuilmaken…
Volgende Algemene Vergadering: 10/02/2016 @ X
Tot dan!
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