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Verslag DB 
11/12/2018 

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

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

 
• Opvolging vorig verslag 

• Beschikbaarheid aula #AV: te veel werk om alle apparatuur op te starten 
voor maar 1,5 uur met 40-tal mensen – voorstel: gewoon klaslokaal, en in 
pauze naar aula gaan kijken – aula kost €480, dus kijken voor nieuwe 
oplossing (Woeker is al bezet) 

• CAVE: Brandwoeker is OK  
• Campagne: vragen zijn opgesteld – to do lijst is gemaakt – mails naar 

scholen worden deze week door Charlotte verstuurd  
• OKAN:  

- Offerte Victor: €400 per draaidag (zal meerdere draaidagen zijn) – 
dus zelf prijsvoorstel doen, en hij gaat zien wat hij kan doen – 
voorstel: €1000 – niet enkel om OKAN te presenteren, ook promo 
voor Jeugdraad, verenigingen… - Annelore vraagt wat hij voor dat 
bedrag kan doen 

- Stefanie Peyskens contacteren (ze is al op de hoogte) – Arthur 
stuurt nog een mail naar haar deze week 

• Kalender jeugdraad: elke vereniging heeft 2 kalenders + 10 kaartjes 
gekregen  
 

• Evaluatie: AV Roulez 
• Alles vlot verlopen, veel bruikbare info  
• Nog niet zo veel respons van de stickers: vooral 18-plussers, we willen 

vooral leden 
- Iedereen nog eens een bericht sturen naar zijn jeugdbeweging waar 

hij geweest is om aan te sporen! 
• Uitbreiding: extra enquête over hoe we uitgaan (de jeugd) – richting 

leerlingenraden?  
• Verkeersborden: politie is enthousiast – maar niet officieel – ze willen wel 

info geven over wat wel en niet mogelijk is   
- Werkgroep gaat eens langsgaan om hierover te babbelen 

• Info van verslagen: lijst aan stad geven waar de moeilijke punten zijn, wat 
de opvallende punten zijn – ideaal om nu aan nieuwe schepen te 
geven/ambtenaar van mobiliteit – komt ook in programma van Stephanie 
(tegen maart) – deadline: eind januari (DB 22 januari)  

• Simoens contacteren: schepen van mobiliteit 
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• Pers 
• Nog geen artikel maken van de verkeersborden: is nog niet zeker – 

wachten tot de borden er zijn  
• Blokhuis heeft al in de krant gestaan  
 

• Regionale Jeugdradenoverleg 
• Soort AV met alle jeugdraden samen  
• Conclusie van beleid:  

- Introductie van nieuwe schepen: hoe doen we dit? Hoe haar 
informeren over onze ideëen? Haar uitnodigen voor nieuwe DB, 
nieuwjaarsreceptie: wel op voorhand al eens contacteren 

- Hoe memorandum naar buiten brengen? Nu nog in december een 
maken, en nog aan Cnudde meegeven, als afsluiting.  

- Aangeven dat we erover willen gaan spreken, document afgeven 
• Wat verwachten we van de schepen? 

- Dat zij ons vertegenwoordigt in stad  
- Dat er iets met onze adviezen gedaan wordt  
- Ook aan haar de vraag stellen wat ze van ons verwacht, hoe wij 

kunnen samenwerken, haar kant eens horen  
• EXTRA: Oudenaarde wil intekenen om kindvriendelijke gemeente te 

worden – bij elke beslissing wordt rekening gehouden met kids en jeugd in 
de stad (jeugddienst is hiermee bezig) 

• We willen dit ook trekken voor onze regio (Brakel, Wortegem-Petegem…) 
- 1 avond samenkomen met JR’ers van de streek  
- Datum: 20 maart ZOZO  
- Seppe: groepen contacteren 
- Arthur: Ellen contacteren om datum te laten weten  

 

• Advies goedkeuring verenigingen 
• Niet alle verenigingen willen de andere verenigingen goedkeuren – 

politieke partijen?  
- Op zich ok, ze organiseren activiteiten 

• Advies: alles is goedgekeurd – Arthur brengt dit in orde  
• Idee: mail naar De Vliegende Arend Mullem: zeggen dat sommigen hen 

niet kennen, dat vorming centraal staat (zij doen dit niet), eens info vragen
   

• Evenementen 
• Vorming brandveiligheid: interessant  
• Blokhuis: al heel wat blokken ingevuld  

- Alles ok in de kerstvakantie  
- 24ste en 31ste om 16u gesloten – 25 dec en 1 jan gesloten  
- Nu tot de 25ste januari 
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• STAVAZA 
• #AV: aula checken – Mediaraven contacteren (vorming en spreker over 

pesten) en vastleggen  
• Campagne: mails sturen – vragen en boxen afwerken – vanaf 7 jan boxen 

verspreiden – volgend DB: gadget maken – eind feb: boxen ophalen – 15 
feb: 16u actie in de Meinaert – in maart: evaluatie en advies maken  

• Nieuwjaarsreceptie: pas eind december op facebook zetten – Liefmans 
vastleggen 

• Website: nieuwe via WIX maken en alles updaten 
 

• Varia  
• Kampterrein in Oudenaarde?  

- Veel vraag naar!  
- Eens luisteren via boeren  
- Eens bekijken!  

• Kledij Jeugdraad 
- Nieuwe bijbestellen, maar van betere kwaliteit  
- Drukzo! Niet Screentex 

• Peterschap 
- Elke JR’er is peter van een vereniging 
- Rechtstreeks contact met die vereniging 
- Vooral op vlak van communicatie (berichtje sturen bij event)  
- Alle gegevens van verantwoordelijken staan op de Drive!  
- Nu al bericht sturen voor de enquête 

 
Scouts Ename Seppe 

Akaplus, Jong Socialisten, Nootuitgang Annelore 

De Vliegende Arend Sofie 

Chiro Melden  Eline 

KSA Mater Charlotte 

Chiro Eine Saar 

JNM, Jong Socialisten  Robbe 

Chiro Bevere Laura 

Scouts Oudenaarde, Litoziekla Arthur 

KSA Oudenaarde  Killian 

KSA Eine Emerson 

Jeugdhuis Canavia  Leentje 

Jonge Wolven  Sara 

KLJ Nederename Stien  
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• Blokhuis regels?  
- Bladje maken met de regels  
- Arthur zoekt de afspraken van vorig jaar en zet dit in de groep 

• Sleutelkastje  
- Altijd aan Laura en Robbe laten weten als je komt  

• Scouts Oudenaarde + Chiro Bevere: er is een ruit ingesmeten / 
ingebroken?  

 

• To Do’s 

 
 
 
 

Waarover Wat Wie Tegen wanneer 
#AV Locatie zoeken Iedereen  Asap 
Campagne Mails scholen sturen  Charlotte Nog voor de 

Kerstvakantie 
AV Roulez Bericht sturen naar 

verenigingen voor enquête  
Iedereen  Asap 

AV Roulez Bij politie gaan – info 
verkeersborden  

Werkgroep 
AV Roulez 

 

AV Roulez Alle info verzamelen, 
verwerken & Simoens 
contacteren  

Werkgroep 
AV Roulez 

Volgend DB 

Jeugdradenoverleg Ellen contacteren voor datum Arthur  
Jeugdradenoverleg Andere Jeugdraden 

contacteren 
Seppe  

Nieuwe schepen Portois contacteren om eens 
samen te zitten + uitnodigen 
activiteiten 

Arthur?  Nog dit jaar 

OKAN Met Victor Vandevenne 
afspreken wat hij kan doen  

Annelore  

OKAN Stefanie Peyskens 
contacteren voor info  

Arthur  

Kledij  Jeugdraadkleren bestellen   
Website Website updaten / nieuwe 

maken 
  

Blokhuis Regels Blokhuis in groep 
zetten  

Arthur  20/12 

Nieuwjaarsreceptie Reclame FB Charlotte + 
werkgroep 

Eind december 
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Data december  
15/12        SfeerDB 
17/12   Gemeenteraad  
21/12  Opening Blokhuis 
22/12  Kerstfeestje Canavia 
22/12-23/12 Kerstconcert Nootuitgang 
25/12-28/12 Wafelbak Chiro Melden  

  
 

Volgende DB: 22/01/2019 


