
JEUGDRAAD 
14 juni 2022 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Valerie Vissers, Louis Schellemans, Sophie Haeseldonckx, Julie Smekens, Harald 
Gjertsen, Caia Croes, Nellie Brzozowska, Arne Vermeersch. 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

Agenda: 
 

1) Brandveiligheid 

2) Speelstraten 

3) Vuilbakken kamp 

4) PHS 

5) Oudejaarsnachtbussen 

6) Wat leeft er? 

7) Varia  

8) Evenementen 

1. Brandveiligheid 

 

Elke jeugdvereniging dient opnieuw een aanvraag te doen bij de brandweer voor een controle. Er 

wordt vooral gekeken naar de punten die werden aangehaald in het vorige brandpreventieverslag. 

De kosten voor deze controle kunnen binnengebracht worden in het subsidiedossier. 

 

Alle controles moeten voor het einde van augustus uitgevoerd zijn. Het niet laten uitvoeren van 

een controle heeft gevolgen voor de basissubsidies voor verenigingen die geen controle liet 

uitvoeren. 

 

S & G 62e MVB: geven aan de aanvraag tot controle te hebben gedaan, maar hebben nog geen 

reactie ontvangen. 

Chiro St.-Filippus (jongens): geven aan rechtstreeks te hebben gemaild naar de persoon die de 

vorige controle heeft uitgevoerd, hier kwam meteen reactie op en deze persoon zal opnieuw 

langskomen.  

 

2. Speelstraten 

 

Verenigingen die interesse hebben om een activiteit te organiseren in deze straten als deel van 

ledenwerving, kunnen via de dienst jeugd en gezin de gegevens van de speelstraatpeter of -meter 

opvragen. Vorige vergadering werd doorgegeven waar er speelstraten georganiseerd worden. 

Vraag is nu of er verenigingen zijn die hier interesse in hebben. 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Aanwezigheden%2014%20juni%202022.pdf
mailto:jeugddienst@schoten.be


➔ Chiro St.-Filippus wil graag iets organiseren in de speelstraat ter hoogte van de Jozef 

Hendrickxstraat. Dienst jeugd en gezin zal hiervoor contact opnemen met de speelstraat 

verantwoordelijke. 

➔ Alle andere verenigingen geven aan hier momenteel geen gebruik van te willen maken. 

Voornaamste redenen die worden aangegeven zijn enerzijds het al voldoende hebben aan 

jongere leden of anderzijds het gebruik maken van eerder opgestarte werkingsmethoden om 

aan nieuwe leden te geraken.  

 
3. Vuilbakken kamp 

 

Er kunnen opnieuw vuilbakken aangevraagd worden om te gebruiken op kampen. Deze moeten 

voldoende op voorhand via dienst jeugd en gezin aangevraagd worden. Dit met een maximum 

van 4 vuilbakken per vereniging. Bij aanvraag volgende zaken doorgeven: 

• 1 aanvrager per vereniging met contactgegevens;  

• moment van halen en terugbrengen; 

• periode waarin de vuilbakken gebruikt worden.  

 

Hygiënepakketten worden niet opnieuw aangeboden door de overkoepelende organisaties, 

vanuit de jeugdraad is dit eveneens een te grote kost om verder te zetten.  

 

4. PHS 

27 augustus 2022 wordt opnieuw Park Happening Schoten georganiseerd. Tijdens het dag-

gedeelte kunnen verenigingen gebruik maken van het terrein om reclame te maken voor de 

vereniging. Als hier interesse voor is, kan er gemaild worden naar Laura Peelman (dienst jeugd en 

gezin).  

Vraag vanuit de verenigingen: Wat wordt er voorzien en waar moet zelf voor gezorgd worden? 

Tafels en stoelen worden voorzien. Tenten zijn er niet voldoende voor iedereen. Daar moet o.a. 

zelf voor gezorgd worden. Voorgaande edities heeft KSA van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  

5. Oudejaarsnachtbussen 

 

Het bestuur vraagt zich af of de jeugd effectief deze bus gebruikt. Elk jaar wordt deze vraag aan 

de jeugdraad gesteld maar we kunnen ons niet baseren op objectieve cijfers. Deze worden door 

De Lijn niet aangeboden. Kan een poll via Facebook soelaas brengen om een idee te krijgen van 

hoeveel jonge Schotenaren er van deze bus gebruik maken? Er wordt tevens de vraag gesteld 

wat er zou gebeuren als we deze busdienst niet zouden inschakelen? Het gaat hier om een extra 

bus die bijkomend wordt ingelegd buiten de normale dienstverlening.  

 

Voorstel: We maken hier een poll van op facebook ter bevraging van de Schotense jongeren.  

➔ Schepen: als de bevraging via de verenigingen zelf gaat, kunnen de eigen leden wel gehoord 

worden. idee via Facebook eventueel ook via Instagram lanceren. 

➔ St.- Filippus (meisjes): poll via Facebook lijkt geen goed idee. Veel jongeren hebben nu geen 

Facebook meer waardoor niet iedereen bereikt wordt.   

➔ S&G 62e MVB: als je jongeren gaat bevragen gaan ze mogelijks ‘ja’ zeggen, maar er 

uiteindelijk toch geen gebruik van maken.  

mailto:laura.peelman@schoten.be


➔ Chiro Terdonck: moet dit uit het spaarpotje van de jeugd komen? In de jeugdbeweging wordt 

vaak in groep gevierd in de eigen lokalen en wordt er niet zozeer gebruik gemaakt van een 

bus.  

Conclusie: Schepen van jeugd gaat informeren naar welke afspraken er gemaakt worden met De 

Lijn en of er vanuit de vervoersmaatschappij een duidelijk zicht gegeven kan worden van de 

gebruiksmarge.  

➔ Als er vanuit het door de schepen ingewonnen advies geen tegemoetkoming kan komen naar 

de Schotense jeugd, geeft de jeugdraad eerder aan om hier niet opnieuw geld aan te 

besteden. Als er wel een overzicht van de gebruiksmarge bekomen kan worden, is de 

jeugdraad van mening dat er nog een bijkomend jaar van deze dienst gebruik gemaakt kan 

worden, waarna deze op basis van de verkregen cijfers beoordeelt kan worden. 

➔ Alternatief voorstel om een bijkomende busdienst te organiseren tijdens de dag van de 

jeugdbeweging in plaats van de oudejaarsnacht.  

  

6. Wat leeft er? 

 

- Vraag vanuit St. Filippus (M): kosten van onze voorwacht (periode voor aanvang zomerkamp) 

lopen vaak hoog op. Wat betalen andere groepen en welke prijzen hanteren zij voor hun 

zomerkamp. Aanwezige verenigingen geven een raming van hun gehanteerde prijzen:  

 

Vereniging Kostprijs kort 
kamp/jongere leden 

Kostprijs lang 
kamp/oudere leden 

Kostprijs leiding Varia 

Chiro Bloemendaal 90 150 25 Hebben dit jaar geen 
voorwacht 

St. Filippus (M) 110 150 110  

St. Filippus (J) 90 135 90  

KSA St. Jan Berchmans  105 (kort)  
135 (middellang)  

165 170 Leiding betaald alles 
zelf op voorwacht 

Chiro Terdonck 108 153 0 (enkel drank en 
vijfde maaltijd)  

Kosten voorwacht 
worden verrekend in 
kostprijs kamp 

S&G 62e MVB 100 130 130 Gezinskorting bij 
meerdere kinderen 

Chiro Antoontje 100 125 0 Alles wat niet aan de 
leden wordt 
aangeboden wordt 
zelf voorzien 

Chiro Don Bosco 85 130 0 Vrijwilligers moeten 
niets zelf bekostigen 

 

7. Varia 

 

1. Pastoor Alvi komt zichzelf en zijn projecten voorstellen:  

• Voorstelling nieuwe pastoor in Schoten sinds november 2021. Hij wil graag kenbaar maken 
dat hij open staat voor alle verenigingen. Voorstel om samen Christus Koning te vieren met 
alle jeugdverenigingen, bijvoorbeeld onder de vorm van een groot evenement.  



• Vraag: eerste zaterdag van september (03/09) mogelijkheid tot het organiseren van een 
parochiedag. Hiervoor is bijkomende hulp nodig. Verenigingen mogen zich opgeven om mee 
te komen helpen en ook de dag mee organiseren. Indien verenigingen geïnteresseerd zijn 
mogen ze rechtstreeks contact opnemen met Alvi. 

• Er wordt ook dit jaar een reis georganiseerd om met 10-12 jongeren naar Colombia te gaan. 
Deze is voor leiding of leiding die gaat stoppen. Eerste maal dat dit georganiseerd werd, was 
in 2018 met een groep van 30 jongeren. Bedoeling om daar kleine projecten te 
ondersteunen: Wonen in een gastgezin, spelen met kinderen, kleine klusjes, opknapwerk, 
aanplanten van een bos, enz.   

2. Volgende vergadering = start nieuw werkingsjaar: 13 september 2022 in het Kasteel van Schoten. 
3. Oproep nieuwe bestuursleden: opnieuw oproep naar nieuwe bestuursleden voor komend 

werkingsjaar. Geïnteresseerden mogen zich te allen tijde melden bij de jeugdconsulent. De 
verwachtingen rondom het bestuur worden nog eens voorgelezen.  

• Chiro Terdonck en Chiro Antoontje hebben mogelijks 1 kandidaat. Beide verenigingen zullen 
intern navraag doen en zich nadien al dan niet kandidaat stellen. 

4. Kampadressen + periodes van de kampen 

• Dienst jeugd en gezin is graag op de hoogte wanneer welke vereniging waar op kamp/bivak 
gaat. Gevraagd wordt aan alle verenigingen om het adres en de periode te laten weten.  

5. Vouchers Kaddish 

• Ongeveer 2 jaar geleden werd er met budget van de jeugdraad de aankoop van vouchers bij 
JH Kaddish gefinancierd. In ruil hebben alle jeugdverenigingen een voucher gekregen vanuit 
Kaddish. Er stond toen een einddatum op met vermelding eind 2022. Deze kunnen wel 
blijvend gebruikt worden ook na einddatum. Warme oproep aan alle verenigingen die hier 
nog geen gebruik van gemaakt hebben. 

6. Chiro Terdonck: wij hebben binnen onze vereniging de regel dat je 3x aanwezig moet zijn voor je 
mee op kamp mag gaan. Zijn er nog verenigingen die dit hebben?  

• NEE: S&G 62e MVB, Chiro Antoontje, KSA St. Jan Berchmans 

• JA:  
- Chiro Don Bosco: regel is er wel, maar leden gaan na bespreking meestal wel mee;  
- Chiro Bloemendaal: ontvangen externe leden via open-bivak; 
- Chiro St. Filippus (J): regel is dat je minstens 3 zondagen aanwezig moet zijn, sinds komend 
kamp zijn ook kinderen die niet in de Chiro zitten welkom; 
- Chiro St. Filippus (M): 3x komen is eveneens de afspraak maar wordt eveneens bekeken 
voor het kamp. 

7. Chiro Terdonck: elk jaar huren we tafels en stoelen voor ons kamp van het Sint Michielscollege. 
Als er nog jeugdverenigingen zijn die elders tafels en banken ontlenen, mag men dit laten weten 
aan de leiding van Chiro Terdonck. 

8. S&G 62e MVB: We kregen als vereniging opmerkingen over de hoeveelheid afval die we naar het 
containerpark brachten met de verkregen kaart voor verenigingen. Dienst jeugd en gezin zal 
intern navraag doen of er bepaalde restricties zijn op het gebruik van deze toegangskaart tot het 
containerpark en koppelt terug aan de vereniging. 

 

8. Evenementen 

 

• Levensloop (10/11 september 2022): Zijn er al inschrijvingen?  

• Chiro Terdonck: ingeschreven met leiding, oud-leiding en ouders 

• Chiro St. Filippus: nog niet ingeschreven, gaan dit wel doen 

• Chiro Bloemendaal: navraag moet nog gebeuren 

• S&G 62e MVB, Chiro Don Bosco, KSA St. Jan Berchmans, Chiro Antoontje en Enaxi VZW 

zullen niet deelnemen aan de levensloop. 

mailto:alvi02@gmail.com
mailto:joeri.vinck@schoten.be


• Pumpening (29 juni 2022) 

• 2de editie met initiaties BMX en skaten. JH Kaddish komt voor muziek zorgen. Evenement 

gaat door van 14u-17u. 

• Chiro St. Filippus: (24 juni 2022) Aspiësta  

• JH Kaddish: (18 juni 2022) Party like it’s 1999 

• JH Kaddish: (23 juni 2022) Karaoke night 

• Chiro Terdonck: (24 juni 2022) Stellaspi 

• Chiro Antoontje: (25 juni 2022): BBQ Antoontje 

• Enaxi 4/9: Alle jongeren die willen toneel spelen mogen komen proberen: 10-13u. (elke 

zondag van september)  

 

Voor verslag, 

 

Joeri Vinck 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 


