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Verslag 
28/11/2018 

 
Aanwezigen:  Arthur, Charlotte, Laura, Leentje, Sara, Stephanie, Killian, 

Emerson, Saar, Sofie, Eline, Seppe, Stien  
 
Verontschuldigd:  Annelore 

 
 
Afwezig: Robbe 
 
 

• Vrijstaat update 
• Graffitimuur maken van de muren op klein baantje achter station 

o Marginaal of net goed en artistiek?  
o Eens luisteren bij De Commercie (nieuwe naam van winkelcentrum 

daar achter)  
• Nieuwe fietsenstallingen / huidige fietsenstallingen pimpen?  
• Afval opruimen in stationsbuurt – kan in combinatie met de zwerfvuilactie 

gedaan worden  
 

• Werklast 
• Communiceer omtrent werklast wanneer het teveel wordt.  
• Voeg Stephanie en Arthur toe bij de gesprekken op Slack, zo kunnen zij ook 

verder opvolgen als er zaken moeten gebeuren.  
 

• Info advies jeugddienst 
• Politie Kluisbergen is dit aan het bekijken, ze willen dit ook doortrekken naar 

Oudenaarde: ‘geen sterkedrank meer verkopen op occasionele events’  
o Te hoog drankgebruik bij jongeren  
o Sterkedrank = Passoa, gin, jenever… 

• Meningen Jeugdraad: 
o Probleem is niet op de fuif zelf, wel op de preparty’s 
o Café’s stimuleren die preparty’s, ze organiseren ze zelf (gratis shots…)  
o Als mensen geen sterkedrank meer kunnen krijgen op fuiven, zullen ze 

misschien extra veel op voorhand drinken  
o Betere oplossing: gratis water op fuiven geven? 

 

• AV Roulez – 30/11 om 20u  
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• Iedereen gaat om 20u naar zijn locatie, best op voorhand al eens bericht 
sturen naar de groepsleiding om te weten of ze er gaan zijn  

o Vragenbundel invullen 
o Stickers uitdelen: stickers voor de leden ‘Ik rijd veilig naar de 

jeugdbeweging’ – met QR code: korte enquête waar ze kunnen invullen 
hoe leden zelf hun route zien. Reclame voor maken, want we willen 
veel input via de enquête!   

o Kaarten tekenen: iedereen kan aanduiden wat veilige en niet veilige 
straten zijn rond lokaal 

o Naar ‘slechte’ punten gaan, daar filmen, foto’s nemen… (onverlichte 
stukken, gevaarlijke fietspaden…) 

o Ook spreken over de weg naar dichte bossen, speelpleinen… Niet 
enkel focus op het lokaal zelf 

o Jeugdraadverkeersborden voorstellen 
§ Probleem: mag niet op openbare weg staan 
§ Oplossing: in voortuin van mensen, kegels/mannekes die 

jeugdbeweging er zelf altijd kan zetten en terug weghalen na de 
activiteit  

§ Aan jeugdbeweging vragen: hoeveel borden? Waar? Interesse? 
Is er iemand die iets kan ontwerpen (strippeetje)?  

§ Is een infobord, dus geen officieel verkeersbord 
§ Plezant, reclame voor de jeugdbeweging 

• Wie staat waar?   
o Chiro Bevere: Laura 
o Chiro Eine + KSA Eine: Saar & Emerson 
o Chiro Melden: Eline & Sofie 
o KLJ Nederename: Stien 
o KSA Mater: Charlotte 
o KSA Oudenaarde + fanfare + Scouts Oudenaarde: Arthur & Kilian  
o Scouts Ename: Seppe 
o Markt: Sara, Leentje, Annelore & Stefanie 

• Extra info: zie infoblad van Laura over de AV 
o Extra uitleg hierbij: in de bundel moeten jeugdverenigingen ‘erkend’ 

worden. Hier moet je gewoon het overzicht van de verenigingen aan de 
personen tonen, en ze moeten dit goedkeuren. Er zijn geen speciale 
veranderingen, enkel 1 nieuwe vereniging: Akaplus Oudenaarde 

o Voet-/fietspool = zoals carpoolen, met groep samen stappen of fietsen 
naar je lokaal (er kan bijvoorbeeld een ouder zijn die dit leidt) 

 
• To Do’s 
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Waarover Wat Wie Tegen wanneer 
AV Roulez Je eigen vereniging 

contacteren (luisteren met 
hoeveel ze er gaan zijn) 

Iedereen 30/11 

AV Roulez Je materiaal (kaarten, 
vragenbundel, stiften…) in 
Jotie ophalen 

Iedereen 30/11 voor de AV 


