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JEUGDRAAD 
13 september 2022 
 
Werkingsjaar 2022 - 2023 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Jelmer Snoeys, Samuel Allaman, Roel Soetewey, Elise Beeckmans, Lauren 
Vandendries, Mitch Put. 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. De gegevens van de verantwoordelijken 

en de jeugdraadleden werden genoteerd en gecontroleerd door de afgevaardigden. 

Agenda: 
1) Verwelkoming nieuwe leden 
2) Bestuur jeugdraad 
3) Subsidiedossier 2021-2022 
4) Brandpreventie 
5) Stoelen/materiaal te geef 
6) Activiteiten jeugdraad 
7) Oudejaarsnachtbussen 
8) Wat leeft er? 
9) Varia 
10) Evenementen 

 
1. Verwelkoming nieuwe leden 

 
Het huishoudelijk reglement en de statuten werden reeds overgemaakt per mail met het versturen 
van de agenda. Je kan ze ook downloaden via het verslag van de jeugdraad. 
We overlopen kort met jullie de vergaderprincipes voor het huidige werkingsjaar. 
 
Aanwezigheden doorheen het werkingsjaar: Iedere vereniging dient minimum 70% van het aantal 
vergaderingen aanwezig zijn om voor 100% aanspraak te maken op het voorziene subsidiebedrag. 
 
Tijdens de vergadering wordt er afgesproken om opnieuw een WhatsApp groep te maken voor alle 
jeugdraadleden om snel info te kunnen bezorgen over de vergaderingen en antwoorden te kunnen 
bieden op vragen.  

Toelichting: ‘Wat leeft er?’: Tijdens dit vast agendapunt willen we van jullie te weten komen met 

welke vragen jullie zitten. We vragen jullie alvast om eens na te denken over specifieke thema’s die 

aan bod moeten komen en hoe dringend deze vragen zijn. Er worden briefjes uitgedeeld, waarop 

ieders zijn/haar te bespreken thema’s kan noteren. Deze worden aan het eind van de vergadering 

opgehaald. 

2. Bestuur jeugdraad 
 

Tijdens deze eerste vergadering van het nieuwe werkingsjaar wordt het bestuur van de jeugdraad 
aangesteld. Het huidig bestuur is uittredend.  

Aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20220913.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/huishoudelijk%20reglement%20jeugdraad%202021-2022.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/statuten%20jeugdraad%202021-2022.pdf
Info%20nieuwe%20leden%20jeugdraad%202022-2023.pdf
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Voorstel tot samenstelling van het nieuwe bestuur: 

✓ Voorzitter:  Tibo Vanzurpele 

✓ Ondervoorzitter: Jelmer Snoeys 

✓ Bestuursleden:  Peter Colpaert  

     Ben Buijsen  

 

✓ Secretaris:   Joeri Vinck (dienst jeugd en gezin) 

✓ Penningmeester: Joost De Bondt (dienst jeugd en gezin) 

 

De jeugdraad stemt unaniem akkoord met het nieuwe bestuur.  

 

3. Subsidiedossier 2021-2022 

 
De subsidiedocumenten moeten ten laatste op 15 september binnengebracht worden op de 

jeugddienst. Jullie ontvingen hierover een mail van Joost De Bondt. 

Zodra alles binnen is, wordt de subsidieberekening aan het college van burgemeester en schepenen 

voorgelegd. Daarna krijgen de vertegenwoordigers van de jeugdraad deze berekening via mail 

doorgestuurd en heeft elke vereniging 15 dagen om dit na te kijken. Het dossier van speelplein Horst 

wordt voor 15 november binnengebracht en volgt dezelfde weg, weliswaar met een andere timing. 

Tijdens de volgende vergadering moet er een advies worden geformuleerd door de jeugdraad over 

de berekening. 

Er wordt kort een overzicht gegeven welke verenigingen het subsidiedossier al hebben 

binnengebracht en welke nog moeten komen.   

4. Brandpreventie 

4.1 Vorming brandweer 

Op 15/10 en 19/11 worden er bij de brandweer vormingsdagen voor jeugdleiding voorzien. Deze 

vorming kan gevolgd worden in het kader van het subsidiereglement. Dit stelt dat 10% van de leiding 

ploeg (met minimum van 2) dergelijke vorming met afgeleverd attest gevolgd moet hebben.  

4.2 Brandpreventieverslagen 

Alle jeugdverenigingen dienden voor 1/9 een herkeuring te laten uitvoeren rondom de 

brandveiligheid van de jeugdlokalen.  

Overzicht van herkeuringen: 

Afgerond In afwachting verslag Niet in orde/geen info 

Chiro Antoontje Chiro Bloemendaal KSA Gudrun 

Chiro Don Bosco Chiro St. Filippus Jongens KSA St. Jan Berchmans 

Chiro St. Filippus Meisjes  S&G 14 OLV Ten Bos 

Chiro Terdonck  S&G 62 Master Van Bladel 

JH Kaddish   

 

S&G 62 Master Van Bladel bekwam uitstel voor de keuring door de brandweer omwille van de grote 

verbouwingswerken aan hun jeugdlokalen. 
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Resultaten herkeuringen: 

Vereniging Attest herkeuring Opmerkingen 

Chiro Antoontje B-attest 6maanden om een stappenplan uit te werken 

Chiro Don Bosco B-attest Voorwaarden in verslag 

Chiro Terdonck A-attest Voorwaarden in verslag 

JH Kaddish C-attest Voorwaarden in verslag 

Chiro St. Filippus Meisjes B-attest 6maanden om een stappenplan uit te werken 

 

5. Stoelen/materiaal te geef 

Van het consultatiebureau voor het jonge kind worden verschillende stoelen, een kast e.d. gratis 

aangeboden aan de jeugdverenigingen. Indien een vereniging deze kan gebruiken, kunnen ze gratis 

opgehaald worden in overleg met de jeugdconsulent.  

Er zijn foto’s die we even laten rondgaan. Deze zullen ook in de WhatsApp-groep gedeeld worden 

zodat iedereen het in de eigen vereniging kan bevragen.  

6. Activiteiten jeugdraad 

6.1. Refugee Walk - 25/09/2022 

De organisatie van Refugee Walk is op zoek naar enthousiaste jeugdverenigingen die tijdens hun 

evenement (zondag 25 sept) wandelaars op de route willen aanmoedigen. Het idee is dat 

jeugdverenigingen langs de route kunnen staan en eventueel met zelfgemaakte borden of met krijt 

slogans op de grond (of een eigen invulling) passerende wandelaars aanmoedigen.  

De route kan je hier terugvinden: 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/11237471/wandelroute/route-40km-antwerpen.  

De wandelaars vertrekken ’s ochtends vroeg en zouden tussen 13h30 en 18h door Schoten passeren. 

Dat is een ruime schatting en het is zeker niet de vraag om er een ganse namiddag te staan. 

6.2. Vlottentocht - 02/10/2022 

Info zie affiche. Momenteel staat de Vlottentocht ingepland, maar is het nog niet zeker dat deze zal 

kunnen doorgaan. Dit hangt af van de metingen die kort voor de geplande datum worden 

uitgevoerd. Wanneer men de aanwezigheid van blauwalg constateert of vaststelt dat de 

watertemperatuur te laag is, zal de Vlottentocht niet plaatsvinden.  

6.3. Jongerenfuif - 07/10/2022 

Info zie affiche. Tickets worden momenteel verkocht tijdens de openingsuren van het huis van het 

kind. De jongerenfuif is een evenement dat georganiseerd wordt door de jeugdraad. Alle hulp vanuit 

de verenigingen is dan ook super welkom! Verenigingen die geïnteresseerd zijn om te komen helpen 

mogen hiervoor mailen naar joost.debondt@schoten.be. 

6.4. Nacht van de Duisternis – 08/10/2022 

Op zaterdag 08 oktober 2022 wordt de Nacht van de Duisternis georganiseerd. Zo zal in het 

straatbeeld de klemtoonverlichting gedoofd worden en kan men in verschillende horecazaken bij 

kaarslicht dineren. Verder zal de milieudienst een wandeling met gidsen organiseren in het 

Vordensteinpark. Eerder werd al een mail verstuurd naar alle verenigingen met het aanbod om deel 

te nemen met een eigen idee. 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/11237471/wandelroute/route-40km-antwerpen
Affiche%20Vlottentocht%202022.pdf
jongerenfuif%20oktober%202022%20affiche.pdf
mailto:joost.debondt@schoten.be
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Zijn er verenigingen die een eigen aanbod hebben uitgewerkt? Momenteel werd er nog niets 

georganiseerd. Als vereniging kan men nog steeds deelnemen aan de overige zaken die doorheen de 

gemeente georganiseerd worden. Er zal reclame gemaakt worden via de sociale mediakanalen, Info 

Schoten en Bode van Schoten.  

6.5. Dag van de Jeugdbeweging – 21/10/2022 

Op 21 oktober 2022 is het opnieuw de dag van de jeugdbeweging. In voorgaande vergaderingen 

werd overeengekomen om opnieuw een lokale Dag van de Jeugdbeweging te organiseren. Er wordt 

afgesproken een ad hoc werkgroep op te richten met enkele leden van het bestuur en enkele 

afgevaardigden vanuit de verenigingen. 

6.6. Jeugdtreffen – 21/11/2022 

Het Jeugdtreffen is een jaarlijks terugkerend evenement voor leden van de jeugdraad maar ook voor 

de volwassen begeleiding, proost, e.d. 

7. Oudejaarsnachtbussen  

Oudejaarsnachtbussen: Aanvraag dient voor 30/9 verstuurd te worden naar de lijn. Indien nodig kan 

dit ook nog kort na 30/9 om goedkeuring van college burgemeester en schepenen te verkrijgen. 

- Bus die elk jaar rijd - gewone oudejaarsregeling (Brecht/Hoogstraten/Rijkevorsel)  

(€1200/ prijs stijgt als er een gemeente uitstapt) 

Als we deze niet meer laten rijden, zal er geopteerd worden om de autostrade te gebruiken 

en zal er enkel dienstverlening tot 00u30 zijn en terug vanaf 07u00 

- Bus extra vanuit Industriepark De Zeurt (sinds 2020 niet meer) 

(€1500/ bus die elk half uur rijdt, gedurende de nacht) 

- Cijfers 2019: Gemiddelde van 54 reizigers/rit (lettend op kleine bijkomende administratieve 

kost van het sms-ticket) 

383 tickets gekregen om te verdelen, 190 tickets aangekocht, 92 tickets effectief gebruikt 

- Bus laten inleggen voor Dag van de jeugdbeweging: ligt moeilijker omdat De Lijn dit enkel 

kan inzetten bij veel grotere evenementen. 

 

8. Wat leeft er? 

We behandelen tijdens deze eerste jeugdraad: Hoe was het op kamp? De uitgedeelde papiertjes aan 

het begin van de vergadering worden opgehaald en zullen in de loop van het werkingsjaar tijdens de 

vergaderingen aan bod komen.  

- Chiro Antoontje 

o Heel warm 

o Weinig tot geen schaduw op het kampterrein 

o Geen kampvuur kunnen maken 

- S&G 62e MVB 

o Goed kamp gehad 

o Enkele coronagevallen, maar goed kunnen oplossen 

- S&G 14e OLV Ten Bos 

o Buitenlands kamp goed verlopen 

o Heel veel last gehad van aanwezigheid wespen 

- KSA St. Jan Berchmans 

o Goede boer en niet te duur terrein met water en elektriciteit in de prijs inbegrepen 
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o Kampplaats een aanrader voor andere verenigingen 

- Chiro Don Bosco 

o Warm, weinig schaduw 

o Lichtspektakel georganiseerd i.p.v. traditioneel kampvuur 

o Vlak bij een camping met zwembad 

- KSA Gudrun 

o Goed verlopen, weinig last van lawaai 

- Chiro Bloemendaal 

o Alternatief moeten voorzien voor kampvuur 

- Chiro Terdonck 

o Heel hobbelig terrein 

o Veel shelters gemaakt om voldoende schaduw te voorzien 

o Spectaculaire schaduwshow ter vervanging van traditioneel kampvuur 

- Chiro St. Filippus Meisjes 

o Kleiner terrein  

o Stoelenstapel met lichtjes ter vervanging van traditioneel kampvuur 

- Enaxi VZW 

o Geen kamp, wel op de planning een weekend in oktober 

- Chiro St. Filippus Jongens 

o Veel werk met het bouwen van shelter 

o Goed, heel warm kamp 

o Ingezet op veel kleine zwembaden, vernevelaars en activiteiten met water. 

 

9. Varia 

 

- Sintstoet wordt opnieuw georganiseerd op 26/11: Uitnodigingen voor de verenigingen zullen 

nog volgen via mail.  

- Chiro Don Bosco: Pastoor Alvi doet een oproep om met alle jeugdverenigingen samen Kristus 

Koning te vieren.  

- Chiro St. Filippus Jongens: Dit jaar werd voor het eerst de Levensloop georganiseerd. Samen 

met Chiro Terdonck werd dit jaar deelgenomen. Extra oproep aan alle verenigingen om zich 

bij een volgende editie wel te engageren.  

- Volgende vergadering: 25/10/2022 – S&G 14 OLV Ten Bos. 

 

10. Evenementen 

 

- S&G 62e MVB: 30/09 – Bar in het lokaal (evenement via Facebook) 

- S&G 14e OLV Ten Bos: 24/9 – viering overgangen 

- KSA St. Jan Berchmans: 1/10 – Spaghetti-avond 

 

 

Voor verslag, 

 

Joeri Vinck 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 


