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Verslag DB 
26/02/2019 

 
Aanwezigen:  Arthur, Charlotte, Leentje, Robbe, Stephanie, Saar, Sara, Killian, 

Sofie, Eline, Annelore, Laura, Stien 
 
Verontschuldigd:  Seppe 
 
Afwezig:  Kilian, Emerson 
 

 
• Opvolging vorig verslag 

• Dozen campagne 
- Atheneum heeft ze gekregen: ging ze gebruiken voor Week Tegen 

Pesten 
- College: nog geen reactie (nog bericht sturen naar Vyncke – beter 

naar leerkrachten direct zelf: Claudine Bossuyt, Lies Vercruysse, 
Evelien Colpaert, Vandeputte…)  

- Technicum: nog geen reactie  
• Enquêtes  

- werkgroep werkt hier verder aan  
- Seppe moet dit uit handen geven, zodat dit vooruit kan gaan  

• Jeugdradenoverleg 
- woensdag 3 april 

• Filmpje OKAN 
- Victor wil samenzitten om dit te bespreken  
- zal rond de €2500 zijn, dus meer dan verwacht  
- verandering van het plan: Charlotte gaat filmpje maken over de 

verschillende jeugdbewegingen (samenzetten van bestaande 
filmpjes…) 

• veel foto’s en beelden 
• niet veel tekst 
• doel: aan de OKAN-klassen geven, zodat zij weten wat 

een jeugdbeweging is 
• Blokhuis juni 

- zalen liggen vast 
• #AV 

- spreker/vorming wordt hopelijk begin maart definitief vastgelegd 
- wel al reclame maken op FB, maar nog algemeen houden  

• Bierfeesten  
- gratis water mogelijk? Farys-mobiel doet dit niet meer, gewoon 

leiding leggen mag niet 
- idee voor volgend jaar: herbruikbare bekers – stad is hier mee bezig  

• VVJ: Vergeet-Me-Nietjes brengen naar schepencollege – op maandag 
04/03 om 16u10  
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• Zwerfvuilactie 
- milieuraad is op de hoogte: zij regelen materiaal 
- bedoeling is dat groepen aangeven waar zij dit willen doen, of ze 

tussendoortjes willen, wanneer…  
- 26/4 + 27/4 
- idee: ploggen voor de jeugd?  
- borden maken om dan op opgekuiste locatie te zetten, met 

naam/logo van de vereniging die daar gekuist heeft? 
 

• Shuttlebus  
• OCMW heeft shuttle bus om in centrum Oudenaarde gratis van punt A 

naar punt B te gaan 
• vraag is of jeugdbewegingen hier interesse in hebben 

- KSA, Chiro: niet echt, want leden moeten met fiets komen (oudsten)  
- interessanter voor Akabe?  
- kindjes van speelplein worden komende vakantie bevraagd 

• nog even wachten op meer info hierover 
 

• Donk: tentenweide 
• Er komt tentenweide aan de Donk (Stad Oudenaarde)  
• Vraag kwam van scholen, verenigingen… die in de buurt willen logeren 

met de tent 
• Vlakbij zwembad zouden ze een zaaltje maken waar ze bij slecht weer 

binnen kunnen  
• Extra ideeën: kampvuurplaats, buitenkeuken, bbq plekje, lockers…  
 

• Jeugdraadcup 
• Werkgroep moet hiervoor dringend kijken 

- event aanvragen tegen vrijdag 01/03 
- idee: genre Highlandgames, in thema, competitie  
- op Koppenberg 

• Robbe, Seppe, Sofie en Eline  
 

• Werkgroep PreDrinken 
• 26/03 om 09u30 zitten ze samen met politie, jeugddienst…  
• Onlangs controle geweest op klasfuif: drank geschonken aan 

minderjarigen 
- ze zijn hiervan zeker op de hoogte dat dit niet kan (bij uitlenen van 

fuifkoffer wordt er duidelijk gezegd dat grote boetes mogelijk zijn)  
- idee: charter opstellen dat ze geen sterkedrank mogen schenken  

• is dit de oplossing? Niet echt realistisch? Gaat dit 
nageleefd worden?  



Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde  
 

3 
 

• tegengesteld effect mogelijk: gaan ze nog meer 
predrinken, kortedrank ergens anders halen?  

• idee: ze kunnen ervoor drinken wat ze willen (thuis, bij 
vrienden, kan je niet tegengehouden) – maar bedoeling is 
dat ze niet heel de nacht kunnen blijven sterkedrank halen 

• idee: enkel in de ruimte boven mogen 18-plussers komen 
en daar sterkedrank halen, dus verplichte controle aan de 
trap beneden + geen drank meenemen naar beneden 
zodat ze niet kunnen uitdelen  

 

• Stavaza 
• #AV: verdere info volgt  
• cAVé 

- ideeën: thema klimaat en flowerpower 
- zelfde concept: eten en drinken bestellen + ondertussen input 

vragen 
- eendjes vissen: ipv eendjes vuilnis vissen. Daar dan vragen aan 

linken. Ze moeten hun antwoord geven op kartonnen bordjes (zoals 
de slogans van op de klimaatmars).  

- mogelijke vragen: idee van spijbelen, wat vinden ze van milieu-
aanpak in Oudenaarde… ?  

- drank: Oxfam 
- eten: lokale producten  
- tips geven over zonnepanelen, waterverspilling, composteren, 

moestuin… in jeugdverenigingen – ‘Hoe kunnen we onze vereniging 
‘groener’ maken?’ 

- donderdagmiddag + -avond + vrijdagmiddag + -avond  
• Voorstelling JAC (hulpverlening) + PISAD/CGG (alcohol en drugs) 

- ze willen zichzelf eens komen voorstellen aan Jeugdraad 
- vrijdagavond op cAVé uitnodigen?  
- die avond is het ook Showcase van cultuur – vraag kwam of onze 

AV kon verlegd worden  
• doen we niet, alles blijft zoals het is  

 

• Post  
• Ik ben #jeugdbeleid: Debattle verder 

- zelf filmpje maken? 
- filmpje van Vlaamse Jeugdraad delen op social media – daar iets 

bijzetten van hoe wij het hier doen in Oudenaarde, directe vraag aan 
Carine Portois stellen  

- op hun site staan allerlei voorbeelden  
 

• Varia 
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• nieuwe code sleutelkastje aan voordeur: 126 
• geld vorige evenementen: Stephanie regelt dit  
• Blokhuis 

- volgende keer ook sleutel van de keuken in sleutelkluisje te steken  
- afspreken met jeugdhuis: niet de bedoeling dat zij hier heel de tijd 

zijn, lawaai maken…  
• Chiro Schorisse heeft gevraagd of we naar Kahoele gaan (02/03) 
• Deze week: week van de vrijwilliger + week tegen pesten – iets op FB 

zetten! Enkel van de vrijwilliger, niet tegen pesten.  
 

• Evenementen 
01/03  100 dagen JH Canavia 
08/03  Café Local 
09/03  Kaas & Wijn Chiro Bevere 
16/03        Dropping KSA Oudenaarde 
16/03  Boules De Berlin Actie KLJ Nederename 
23/03  Spaghetti Chiro Eine  
30/03  Bar Des Amis JH Canavia 

  

• To do  

 

Volgende DB: 02/04/2019 

Waarover Wat Wie Tegen wanneer 
Campagne bericht naar college sturen 

(leerkrachten direct) 
werkgroep asap 

Enquêtes info doorgeven aan de rest + dit 
verder afwerken  

Seppe  asap  

Jeugdradenoverleg datum vastleggen Arthur volgend DB  
filmpje OKAN filmpje samenzetten van 

verschillende jeugdbewegingen 
Charlotte volgend DB  

#AV reclame op FB maken (event 
maken) 

Charlotte deze week  

opkuis kelder datum vastleggen Robbe + Laura  
adviesraden  overzicht adviesraden maken  Seppe  
Jeugdraadcup event aanvragen Robbe + 

Stephanie 
voor 01/03 

cAVé werkschema opmaken (wie 
wanneer kan komen) 

werkgroep  

Ik ben #jeugdbeleid filmpje delen van Vlaamse 
Jeugdraad + uitleg erbij over onze 
vragen/ideeën…  

Charlotte + 
Arthur  

deze week  

geld evenementen geld storten naar de mensen die 
naar evenementen geweest zijn 

Stephanie  

week van de 
vrijwilliger 

op FB zetten – gratis koffie, thee… 
deze week met hun beker 

Charlotte deze week 


