Jeugdraad Oudenaarde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
17/03/2017
Gilles Eeckhout (Jeugdraad), Steffi Demeyer (Jeugdraad), Tars Kestelyn
(Jeugdraad), Lynn Vilyn (Jeugdraad), Sandy Vandewoestijne (KSA St. – Jozef),
Lotte De Fruytier (KSA St. – Jozef), Eline Andries (KSA St. – Jacob Oudenaarde),
Mathilde Haesaert (KSA Mater), Oscar Vanbelle (Chiro Bevere), Robin Van
Welden (Chiro Bevere), Leon Vanderdonckt (Chiro Melden), Noah Soetaer
(Chiro Melden), Josse Aertssen (Nootuitgang), Michelle Van Wassenhove
(Litoziekla), Pieter Coorevits (Litoziekla), Louise De Zutter (KSA Eine), Yoika Van
Steenberghe (KSA Eine), Katrijn Opsomer (Scouts Ename), Lincey Audooren
(Scouts Ename), Griet Goeminne (Scouts Ename), Jarno Van de Voorde (KLJ
Ename)

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

2. Heuvelheem zkt vrijwilligers
•

Wat? Vrijwilligers verhogen kwaliteit van leven, zorgen ervoor dat mensen met
verstandelijke beperking kunnen deelnemen in de samenleving

•

Hoe?
Intensiteit en duur van vrijwilligerswerk zijn zelf te bepalen
Cliënt stelt “vraag” -> contact opnemen met vrijwilligers -> vrijwilliger beslist of hij de
activiteit doet -> vrijwilliger voert activiteit uit -> onkosten etc worden vergoed.
Indien vrijwilliger dit wenst, kan een vaste kracht ondersteuning bieden.

•

5 kwadranten:
o Allez congé:
reizen begeleiden met vaste kracht (actief, zee, fietsvakantie)
paar keer per jaar
o Buddy:
één op één begeleiding
hobby’s, winkelen, evenement, … (vb.: Rock 4 Specials)
o Diensten (vervoer, klusjes, tuinwerk, openbaar vervoer)
o Groepswerking:
binnen algemene groepswerking ondersteunen en begeleiden
vb.: sport, crea, arbeid, voeding, …
o Vrijetijd:
’s avonds/in weekend
vb.: bingo, bowling, golf, ..
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•

Wat bieden wij?
Onkostenvergoeding
Zinvolle tijdsbesteding

•

Interesse?
09/383.58.70 of 055/33.06.60
Facebook

•

Suggesties:
Cliënten uitnodigen om generale repetitie bij te wonen
Cliënten meenemen naar hobby (vb.: voetbal kijken)
Cliënten uitnodigen voor activiteit met jeugdvereniging/jeugdraad

3. Evaluatie vormingscarrousel
•

4 vormingen:
o
o
o
o

•

Gender & seksuele diversiteit
Tochttechnieken
Kansarmoede
Upcycling

Suggesties voor volgende vormingen:
o Hoe omgaan met leden met depressie/zelfverminking/…?
o Hoe omgaan met ouders?

4. Uitnodiging komende activiteiten
•

18 & 19 maart: Zwerfvuilactie
o Jeugdverenigingen die deelnemen krijgen een gratis 4-uurtje van JR
o KAZOU en Chiro Bevere nemen al deel
o Scouts Ename organiseert 8/04 een opruimactie -> JR zal dan 4-uurtje bezorgen

•

15 april: Jeugdraadcup
o We hanteren hetzelfde concept als vorig jaar (Social Media)
o Binnenkort komt evenement online en kunnen jullie zich inschrijven!
o Ook voor de oudste geleding!

5. Donk
•

Bestemming van gebouwen infocamping?
o Roompot heeft interesse om hier opnieuw een camping te maken
o Gebouwen zijn echter nog in zeer goeie staat na inspectie door Tom De Bleeckere en
Lieven Cnudde
o Kans bestaat nu om suggesties te doen met Jeugdraad voor een herbestemming van
deze gebouwen
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•

Suggesties:
o 12/05: AV daar organiseren en brainstormen over bestemming van gebouwen?
o Gebouwen kunnen dienen als jeugdverenigingslokaal of bestemming als toneelzaal,
publieke ruimte voor jongeren, …

6. Advies speelbos Volkegembos
•
•
•
•
•

Stad vraagt advies van JR ivm Speelbos Volkegembos, goedkeuring voor het
toegankelijksheidsreglement.
Binnen een paar jaar zou dit Speelbos aangelegd worden
Het bos zal vrij toegankelijk zijn voor iedereen van 2u voor zonsopgang tot 2u na
zonsondergang
In latere tijd zal de stad ons advies vragen over de invulling van het Speelbos
Het advies is unaniem aanvaard door de AV

7. Kandidatuurstelling Bierfeesten 2017
•

De Bierfeesten zullen wel degelijk doorgaan

•

Het hoofdpodium staat nog steeds op het Minderbroederplein, het kleine podium van
Peter De Cordier wordt verplaatst van de Grote Markt naar de Ham

•

Met de jeugdvereniging kan je je kandidaat stellen om de bar te bemannen:
o Opbrengst voor jeugdvereniging: 1/3 van de winst
o Min. aantal personen: 16 (het is mogelijk om met 2 jeugdverenigingen samen de bar
te openen)
o Dmv loting worden er 2 verenigingen gekozen

•

Kandidaten:
o
o
o
o

•

KSA Mater
KSA Sint-Jozef
Chiro Melden
Chiro Eine

Stuur ons een mail als jullie zich nog kandidaat willen stellen jeugdraad@oudenaarde.be!

8. Varia
•

Promomateriaal OKAN-klassen:
o Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers
o Kennen de vrijetijdsbesteding binnen Oudenaarde niet
o Jeugdraad zal met promomateriaal van alle verenigingen in Oudenaarde reclame
maken bij de OKAN-klassen
o KSA Eine, KSA Sint-Jozef, KSA Sint-Jacob Oudenaarde, KAZOU stuurden reeds
promomateriaal door
o Een warme oproep aan alle jeugdverenigingen om hun promomateriaal door te
sturen naar jeugdraad@oudenaarde.be
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•

Opruimactie Jotie
o Eind mei worden er 4 containers geplaatst, centraal gelegen bij alle jeugdverenigingen
o Gedurende dit weekend mogen alle jeugdverenigingen deze containers opvullen om
hun lokaal op te ruimen en opnieuw brandveilig te maken

•

Kampvervoer:
o Volgens reglement kan er geen vervoer zijn op zaterdag, zondag en feestdagen
o Als Jeugdraad kunnen we een voorstel indienen om dit reglement aan te passen,
zodat iedereen altijd op kampvervoer kan rekenen.
o Deadline aanvraag kampvervoer: 15/05
o Indien je al weet dat het kampvervoer op een zaterdag, zondag of feestdag moet
doorgaan, kom gerust eens langs op de jeugddienst, dan zoeken we een gepaste
oplossing.

•

Kwetsbare jongeren:
o Project gestart om kwetsbare jongeren te bereiken.
o Gedurende 6 maanden zal de organisatie op zoek gaan in Oudenaarde naar deze
jongeren en problemen hieromtrent.
o Waarom moeilijk bereikbaar? Hoe kunnen we hen bereiken? Hoe kunnen we hen
helpen integreren?
o Achteraf zal dit project een verslag opstellen met aangekaarte problemen en
oorzaken, samen met tips om deze kwetsbare jongeren te ondersteunen.

•

Opening nieuw zwembad - sluiting oud zwembad:
o Opening nieuw zwembad: 3e week van april
o Sluitingsfeest in oud zwembad:
o Moeilijk om veiligheid te garanderen in leeg zwembad, we gaan dit er toch proberen
door te krijgen
o Alternatief: discozwemmen

•

Student Kick-Off Oudenaarde:
o Voor de leerlingen in het middelbaar
o Op de markt met optredens, workshops, …

•

Opvolging kwaliteitsprojecten:
o Moeilijk om op AV de inhoud van jullie projecten uit te leggen
o Daarom voorzien we een individueel feedbackmoment voor elke jeugdvereniging die
een kwaliteitsproject heeft ingediend
o We zullen jullie uitnodigen om op een vrijdagavond bij ons langs te komen en
gedurende 10 à 15min jullie kwaliteitsproject voor te stellen. Wij kunnen dan
antwoorden op jullie vragen en evt extra ondersteuning bieden.

9. Kalenderrondje
2/04
25/03
29/04

Jeugdzonde RVV vanaf 11u
Croqueavond scouts Ename
Baraque Friture VN KSA Oudenaarde (frietkotavond)

4

Jeugdraad Oudenaarde
15/04
22/04
18/03
25/03
12-13-26-27 mei
18/03
18/03
22/04
23/04
22/04
25/03

Spaghettiavond Chiro Melden
Jaarconcert Nootuitgang in Salons Mantovani
Comedyavond JH Canavia
Quiz KSA Mater
Alice in Wonderland door Litoziekla
Verkoop Boules de Berlins KLJ Ename
Dropping KSA Eine + spaghetti
Quiz KSA Eine
BBQ KSA Eine
Kaas & wijn Chiro Bevere
Pasta-avond The Frogs

Elke donderdagavond: Slowpitchtraining van The Frogs, zij zijn nog op zoek naar
enthousiaste leden!
Volgende Algemene Vergadering: 12/05/17
Tot dan!
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