
Stedelijke Jeugdraad Oudenaarde  

Verslag DB 
02/04/2019 

Aanwezigen:  Arthur, Robbe, Stephanie, Saar, Sofie, Eline, Annelore, Laura, 
Emerson, Stien 

Verontschuldigd:  Seppe, Killian, Charlotte, Leentje 

• Opvolging vorig verslag 
• Campagne 

- Boxen zijn in scholen of staan klaar  
- Op te volgen  
- Actie in de Meinaert?  

• Vragen aan Litoziekla of zij een toneel willen doen in de 
Meinaert? Nee, we gaan zelf gewoon gadgets uitdelen.  

• Roze fluostift als gadget: “Mark your actions!” 
• QR code erbij en dan daar de info plaatsen – screenshot 

van filmpje in Oudenaarde of een ander animatiefilmpje  
• Donderdagavond van de cAVé naar de Meinaert gaan 

uitdelen 
- We doen de actie nog, te jammer om te laten wegvallen  

• Enquêtes: moeten afgewerkt worden  
• Opkuis kelder: 28 april 9u30 
• Adviesraden: verder opvolgen 

• #AV evaluatie 
• In het algemeen goed 
• Zeer veel geld voor de documenten/ppt   
• Mensen v an Jeugdhuis: zeer storend gedrag, respectloos  
• 19 aanwezigen: rustig, maar veel kansen voor die mensen  
• zie verslag #AV 

- evaluaties van de vorige activiteiten 
- ideeën Donk  
- lokaaltekort 
- tekort leiding 

• aan jeugddienst vragen of ze bij hun brief naar de 16-
jarigen ook een folder willen steken over het andere 
vrijwilligerswerk in Oudenaarde (Akabe die leiding zoekt, 
JNM…) ? 

• aan JNM bericht sturen met tips hoe andere verenigingen 
het doen, ze moeten het zelf doen  

• Evaluatie voor ons:  
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- Beter op voorhand werkschema doorgeven (dat iedereen weet wat 
er verwacht wordt) 

- Als je er bent: mee participeren, deelnemen, niet zomaar aan de 
kant op je gsm zitten 

- Je mengen onder de mensen, niet alleen constant met groepje 
DB’ers samenzitten  

- Als er weinig werk is: toch tof dat iedereen er is, sociale avond, 
babbelen met andere verenigingen  

• Predrinken 
• Vergadering daarrond geweest met Stad, politie…  
• Campagne starten – naar buiten brengen in september  
• Wil de Jeugdraad hierbij helpen?  

- mee helpen aan campagne, ideeën geven…  
- testen aan Qubus, fuiven: nu eerst aantallen verzamelen  

• Beslissingen worden boven ons hoofd gemaakt, wij kunnen enkel ideeën 
geven  

• Ideeën van hen: mystery shoppers (nachtwinkel) – cadeautje voor 
nuchtere mensen – infosessie voor ouders - …  

• Stavaza 
• cAVé 

- Werkschema is door de helft ingevuld, de rest nog invullen  
- Bedoeling dat iedereen eens afkomt 
- thema: klimaat, hippie, nature 
- 2 activiteiten:   

• vuilnis in zwembadje, vuilnis grijpen, daar staat een vraag/
stelling op (natuur in Oudenaarde, spijbelacties…) – in 
Slack folder zetten waar iedereen vragen kan bijzetten – 
vragen nemen waar we iets mee zijn   

• ze moeten een foto maken met uitgevonden quote (op 
sloganbord) – wedstrijd (bon Oxfam als prijs) 

- reclame voor de Jeugdraad: tijdlijn daar hangen, weetjes over JR…  
- opletten dat het niet te groen wordt 
- bv ipv Oxfam Roman drank kopen: streekproduct is ook 

milieuvriendelijk – beide 
- alcoholbeleid er aan linken: ook keuze in non-alcoholische dranken  
- iets algemener maken: niet te groen, te links… Facebook 

aanpassen! Thema gezondheid, welzijn… klinkt iets algemener.  
- promotie: flyers zijn nog niet besteld – in het vervolg moet dit op 

voorhand eens besproken worden  
- JONG & geWELdig ZIJN: op banner 
- flyeren? Niet milieuvriendelijk! Dus iets milieuvriendelijker: appels 

laten bedrukken? Uitdelen in ’t stad tijdens de cAVé & mensen 
lokken  

• AV Jouez: volgende week vergadering 
• Jeugdraadcup  
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- 5 groepen ingeschreven  
- slechte periode?  
- we laten het doorgaan als er 8 groepen zijn  
- reclame maken bij de sportclubs. Inschrijvingen kan nog tot vrijdag.  

• rugby: Sofie   
• Frogs: Annelore  
• rope skipping: Stien 
• DVA: Sofie  
• basket: Arthur  
• zwemclub + Griet van Sportdienst: Stephanie 
• volleybal: Eline  

• Zwerfvuilactie  
- 10 deelnemende groepen  
- wij moeten daar zelf niets meer voor doen  
- misschien leuk om eens te gaan kijken?  
- bordjes maken om achteraf daar te zetten: ‘Hier kuisten wij op..’ – 

logo van de jeugdbeweging en Jeugdraad erop  
- 2 borden per jeugdbeweging: ongeveer €200 kostprijs voor die 

borden  
- woensdag 7 mei om 18u: ploggen met de JR + DB erna 

• Bierfeesten  
- Wie staat achter de bar? Tijdens de cAVé wordt dit besproken 
- Motivatiebrief schrijven: loting tussen de beste motivatiebrieven? 
- Duidelijk communiceren hoe dit gaat verlopen!  
- Sowieso niet de groepen die de voorbije 2 jaren geleden in de bar 

gestaan hebben  
- Weer met shifts werken voor de mensen van Jeugdraad zelf 

• Varia 
• Nog eens nieuwsbrief naar iedereen (alle leiding) sturen 

• Weekend Jeugdraad: 27-29 september 

• 24-urenloop: enthousiast! Verder opvolgen.  

• Evenementen 
13/04  Jeugdraadcup  

14/04  Wafelbak ZAP 

20/04  Frietkotavond Aspi’s Chiro Eine 

22/04  12-uurse Chiro Bevere 

22/04  Opening lokaal KSA Mater 

25/04-26/04 cAVé 

27/04  Ballekies-avond Vernieuwers KSA Oudenaarde 

28/04  Opkuis kelder! 
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• To do  

Volgende DB: 07/05/2019 (start om 18u om te ploggen)

Waarover Wat Wie Tegen wanneer

Campagne opvolgen dozen werkgroep asap

Campagne Actie Meinaert: stiften bestellen, 
QR-code maken

Annelore, Arthur cAVé

AV Roulez Enquêtes afwerken werkgroep asap

Adviesraden Opvolgen Seppe asap

cAVé Werkschema invullen iedereen die dit 
nog niet gedaan 
heeft

asap

Geld evenementen Via Slack aan Stephanie laten 
weten wie hoeveel moet 
terugbetaald krijgen

iedereen 

gedrag Jeugdhuis bericht naar hen sturen over hun 
gedrag

Arthur

probleem lokalen 
(Akabe)

oplossingen zoeken voor 
lokaaltekort 

Seppe

leidingtekort (JNM) bericht sturen met de tips Arthur (?) 

vandalisme (Chiro 
Bevere)

bericht sturen dat ze contact 
moeten opnemen met politie

Arthur (?) 

cAVé Facebook aanpassen: niet te 
groen laten klinken 

Charlotte + 
werkgroep 

is reeds gebeurd

24-urenloop opvolgen Stien volgend DB
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