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Verslag DB 
23/10/2018 

 
Aanwezigen:  Arthur, Annelore, Charlotte, Laura, Leentje, Robbe, Sara, 

Stephanie, Killian, Emerson, Saar, Stien  
 
Verontschuldigd:  Seppe, Sofie, Eline 
 
 

• Jeugdraad Weekend – uitleg + opmaken werkgroepen + 
AV’s 
• AV Roulez (30/11) 

o Mobiliteit – ‘Hoe verplaatst de jeugd zich in Oudenaarde?’ 
o Ideëen: Uitrit van Chiro Bevere: gevaarlijk – KSA Oudenaarde: 

eenrichtingsverkeer op Kronenberg Leupegem tijdens activiteiten – 
Chiro Melden: zebrapad gaat weggehaald worden op Berchemweg 

o Organisatie: Laura – Killian – Emerson – Seppe (?) 
 

• #AV (01/03)  
o Online, omgaan met online pesten… (vorming in SBC, door externen, 

actieve sessie)  
o Ideëen: Cyberpesten: aanpakken is noodzakelijk – waarom niet ruimer 

‘pesten’ in het algemeen?  
o Organisatie: Charlotte - Annelore – Eline  

 
• cAVé (25-26/04) 

o Participatiecafé 
o Ideëen: thema’s: uren van de fuiven (Chiro Bevere) – kijken om terras 

uit te breiden aan de Brandwoeker bij mooi weer!  
o Organisatie: Robbe – Leentje – Saar  

 
• AV Jouez (17/05) 

o Open ruimtes gebruiken 
o Ideëen: skatepark opknappen – Teletubbieland opknappen en betere 

naam geven – Driesleutelspeelplein wordt niet onderhouden – nieuwe 
locaties zoeken, buiten de standaardlocaties waar de 
jeugdverenigingen naartoe trekken  

o Organisatie: Stien – Sara – Sofie – Seppe (?)  

 
• Opvolging vorig verslag 

Vlaggen en voet zijn hersteld 
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• Evaluatie: Tis weer AV 
- In kleine groepjes werken: efficiënter dan in grote groep 
- Zat nog niet 100% samen  
- Het ene standje duurde wat langer dan het andere, tijdsmanagement was nog 

niet zo ok  
- Brainstorm over de verschillende activiteiten:  

 
• NJ-receptie   

o ‘Jammer dat het maar tot 1u was’ – is sowieso al later dan dat 
Jeugdhuis normaal open is 

o Nieuwe locatie: parochiezaaltje? – Jotie: hier heb je wel alles qua 
materiaal, al 3 jaar hier geweest 

o Nieuw concept: in een veld met vuurkorven, groot kampvuur, buiten, 
chalets, kerstboomverbranding… ? 

o Verenigingen laten mengen - niet weer iedereen in zijn eigen groep 
laten staan  

o Nieuwe inkleding: gezelliger! 
 

• JR-cup 
o Iedereen vond dit altijd leuk, jammer dat dit vorig jaar niet geweest is  
o Al geweest: Geocaching, massaspel, iPadspel  
o Datum: tijdens JOEPIE (wandeltocht) van de KSA – datum niet 

veranderen, het zal altijd voor iemand niet passen  
o Idee: survivalparcours om ter snelst, locatie: Koppenberg  

 
• Campagne tegen pesten 

o Filmpje uit het college: hoe moet hierop gereageerd worden? 
o Sociale reactie van de mensen die er rond stonden is zeker niet ok!  
o Idee: vragenbox = in elke school een box zetten met envelopjes – 

daarop 20 stellingen – debat houden per klas adhv die box (Reden van 
pesten bekend maken? Werd er met leerkrachten al over gesproken? 
Moet school hierop reageren?)  

o Werkgroep: kaartjes maken (20 kaartjes per envelop + 5 blanco om 
aanvullingen op te schrijven) + evaluatie die samen met de klas kan 
gedaan worden (zodat de Jeugdraad weet of die box interessant was, 
hoe lang ze er mee bezig geweest zijn…) 

o Actie doen in de Meinaert: sms verspreiden om te verzamelen in de 
Meinaert – JR staat daar dan om gadgets uit te delen – idee: 
vechtscène op poten laten zetten door Litoziekla, iedereen komt er rond 
staan (confrontatie van hoe iedereen reageert)  

o Gadget: flesopener, stylo, kaartspel, bellenblazer, oortjes ‘Geef gehoor 
aan…’, typ-ex: ‘Corrigeer je daden’, plakker aan gsm ‘Hold tight, don’t 
fight’, voorlopig beste idee: latje ‘Trek er een streep door’ – Linken 
aan slogan 

o Eerst actie in de klas, dan actie in de Meinaert  
o Boxen in klassen: januari – actie Meinaert: februari  
o Begin november: mails sturen, scholen en leerkrachten contacteren 
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• Zwerfvuilactie 
o Roodkapjes en KLJ Ename zien dit zitten  
o Milieuraad al gecontacteerd, nog geen antwoord 

 
• OKAN 

o DOEL: filmpje maken om te tonen wat ‘een jeugdbeweging’ is – bij 
verschillende verenigingen filmen, tijdens activiteiten, kampen, 
weekends…  

o Idee: Zelf eens langsgaan, gaan spelen, het echte 
jeugdbewegingsgevoel geven aan die kinderen 

o Alle verenigingen vragen om te mailen wanneer er mag gefilmd worden 
o Deadline: 1 september  

 

• Adviezen 
• Vrijstaat: Al een sessie geweest: ‘Opfleuren van de stationsbuurt’ – 5 ideëen 

zijn hier uitgekomen:  
o Wagon: ergens wagon zetten met broodjesbar in, koffiebar… Plaats om 

te chillen voor jeugd – MAAR: kostprijs ligt hoog!  
§ Alternatief: Engelse groep die gratis zulke projecten doet, samen 

met de jeugd zaken doen, bv jeugd verfborstels in hun handen 
duwen… - in ruil: kost en inwoon  

§ Alternatief: Solidarity project (van Europa): gesubsidieerd 
programma = je krijgt subsidie als je iets hiervoor doet – bv 
stationsbuurt opknappen, je begint te babbelen op Messenger 
met die bot van hen ‘wat ga je doen? Wanneer ga je dit doen?’ – 
je kan tot €10 000 verzamelen – maatschappelijk project, moet 
binnen zijn voor eind februari, in april krijg je resultaat – kan 
eventueel zelfs gebruikt worden voor een totaal ander project!  

o Graffitimuur: de muur aan het baantje achter station opknappen 
o Verkeersborden pimpen 
o Fietsenstalling + plaats om fietsen te herstellen  

• Vervolgactie vastleggen: zaterdag 10 november (10-12u): haalbaarheid 
checken, hierover verder babbelen…  

 

• Evenementen 
• Dag Van De Jeugdbeweging 

o Volgend jaar: meer koeken en meer chocolademelk voorzien!  
o 6des waren er zelfs niet (uitstap) – sterk afhankelijk van het weer (vorig 

jaar regen en minder volk)  
o Volgend jaar: pas om 5u30 afspreken met de JR 
o Alcoholgebruik aanpakken: velen brengen drank mee – in 

Facebookpost reclame: zeggen dat alcohol niet toegelaten is 
o Aanpakken: ze moeten op tijd naar school gaan. Eigenlijk kunnen wij 

hier niet veel aan doen… Leiding aanspreken om hun leden aan te 
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sporen om op tijd naar school te gaan. + om 08,15u muziek 5 minuten 
stil zetten. 2x zeggen dat ze moeten vertrekken.  

o DJ: eerst communiceren met de groep welke DJ komt, volgend jaar 
eerst denken aan oud-DB’ers (Monsieur…) 

o Opzet en opkuis: zeer vlot verlopen, we waren met veel  
o Volgende AV: alcoholverbruik melden van op DVDJ 

 

• STAVAZ 
• AV2 Roulez   

o Aan alle verenigingen vragen over hun mobiliteit in en rond hun lokaal 
o AV: mobiel zijn – adhv wandeling, met fiets… in eigen lokaal – ‘weg 

naar’: deze wegen zelf gaan uittesten, waar is er te weinig verlichting?  
o Filmpje maken zoals Groen – bv fietspad waar geen verlichting is – Is 

meer dan een advies: niet gewoon tekst, direct filmpje dat kan 
rondgaan en gedeeld worden 

o JR opsplitsen, 1 iemand per locatie – 8 posten   
§ Nootuitgang, Litoziekla, JNM, ZAP, KAZOU, De Vliegende 

Arend, AKAPlus, Jonge Wolven, SOSSEN, Jeugdhuis op de 
markt laten komen (zij hebben geen lokaal) of in Jeugdhuis 

§ Chiro Eine – KSA Eine 
§ KLJ Nederename 
§ KSA Oudenaarde + fanfare – Scouts Oudenaarde 
§ Scouts Ename 
§ Chiro Bevere 
§  KSA Mater 
§ Chiro Melden 

o Per locatie: plattegrond meenemen (straal van 2,5 km – vragen naar 
moeilijkheden in de buurt)  

o Opgelet: KSA Oudenaarde: 3 locaties!  
o AV afsluiten met iedereen samen, nog ergens eentje gaan drinken 
o Nog eens samenkomen hiervoor, uittesten met de jeugdraad  
o Communicatie: binnen 2 weken beginnen communiceren – mail – 

omslagfoto op fb 

 
• Kalender Jeugdverenigingen 

o Zeer veel activiteiten van alle verenigingen  
o Poster A2: 2 stuks voor elke vereniging – vouwen in 4 – opsturen met 

de post  
o 50 stuks 

 
 
 



Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde  
 

5 
 

• Post 
De Bib van Morgen 

o Woensdag 14 november om 20u: infomoment en visie over de nieuwe 
bib, samen met stadsarchitect 

o Zou interessant zijn als er ook enkelen van de jeugdraad kunnen gaan 

 
• Varia 

• SLACK 
o Werktool: alle gesprekken, documenten, polls… worden op 1 locatie 

verzameld 
o Alle kennis op 1 locatie  
o Verschillende channels: AV – werkgroepen - …  

 
• Betaalt Jeugdraad tickets van fuif, dropping… die jeugdraad als activiteit 

samen doet?  
Stephanie brengt altijd briefjes van €5 mee naar DB, uitdelen aan mensen die 
naar event gaan. Op elk event (droppings, eetfestijnen… ), geen fuiven, moet 
er iemand van Jeugdraad aanwezig zijn.  
Kijken naar kalender – overlopen per DB wie er wanneer naar waar gaat. 
 
 

• Woensdag 21 november = cultuurraad / cultuurcafé in aula college 19u30 
Interessant om daar eens naartoe te gaan.  
 

• Huisstijl Jeugdraad 
Events online, flyer, affiche… : alles in zelfde huisstijl, Charlotte brengt dit altijd 
in orde  
 

• Subsidies 
o Fanfare: nieuw systeem – ook punten voor niet-grondgebied 

Oudenaarde – wel met een maximum – groepering: tussen x en x 
aantal optredens: zoveel punten, tussen x en x zoveel punten… Geen 5 
punten per voorstelling  

o Huur lokaal? Max bedrag van hun huur zal terugbetaald worden.  
o OK-passers?  Per ok-passer punten.  
o Kampvervoer? Of ze krijgen dit van stad, of de huur wordt terugbetaald 

door stad.  
o AKAplus krijgt ook subsidies – andere verenigingen zullen dus iets 

minder krijgen  
 

• IDEE: AKAPlus voorstellen – erkenning jeugdvereniging  
 

• Scouts Ename gesprek ivm Bierfeesten 
o Slechte communicatie over loting als er meer dan 2 goeie motivaties 

waren 
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o Meer gehoor geven aan projecten die te maken hebben met 
nieuwbouwprojecten?  

o Conclusie: nieuwbouw is niet belangrijker dan andere voorstellen – 
andere verenigingen hebben evenveel recht op geld – iedereen wil geld 
– …  

o Gaan we terugschakelen naar gewone loting? Eerlijk of niet?  
  

• Vormingscarrousel: voorstellen 
o Ecologie: Tijl 
o Groepsleiderscongres: groepsleiding laten samenzitten 
o Spelen met spel: zoals vorig jaar  
o Storend gedrag bij kinderen 
o ADD en ADHD 

 
• To Do’s 

 

Data november 
10/11 (10-12u)      Vrijstaat vervolg 
14/11 (20u)         Bib Van Morgen 
21/11 (19u30)       Cultuurcafé 
23/11            Vorming Brandveiligheid 
30/11 (20u)         AV Roulez  

 

Volgende DB: 11/12/2018 

Waarover Wat Wie Tegen wanneer 
#AV Beschikbaarheid controleren 

aula SBC 
 asap 

cAVé Brandwoeker vastleggen Stephanie  
Campagne pesten Scholen en leerkrachten 

contacteren 
 Half november  

OKAN Offerte vragen aan Victor 
Vandevenne om filmpje te 
maken 

Annelore  

OKAN Stefanie Peyskens 
contacteren voor info (ze 
werkt daar) 

  

AV Roulez Plattegronden aanvragen 
rond de lokalen (straal 2,5 
km) 

Stephanie  

kalender Kalender jeugdverenigingen 
afwerken 

Charlotte  

Allerlei Google drive: 
contactgegevens invullen 

Iedereen   


