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Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Lisa Timmermans  

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
1) Erkenningen jeugdverenigingen 
2) Projectsubsidie 
3) Grote verbouwingssubsidie: KSA Gudrun 
4) Subsidiedossiers 2019-2020 
5) Visie Jeugdhuis Kaddish 
6) Wat leeft er? Ledenwerving tijdens Corona 
7) Activiteiten jeugdraad 

o Sjorwedstrijd 
o Jeugdtreffen 
o Sinterklaasstoet 

8) Varia 
o Meldpunt Corona 
o Bos Ransuildreef 
o Corona app 

 
1. Erkenning jeugdverenigingen 

 
De erkenningen moeten één keer per legislatuur (= 6 jaar) via de verenigingendatabank worden 
aangevraagd. Je dient je erkenning aan te vragen om in aanmerking te komen voor de 
werkingssubsidies. Nadat je hebt aangemeld, klik je op ‘erkenningsaanvraag’ in de rechterkolom. Indien 
je problemen ondervindt, kan je steeds contact opnemen met Eva Van der Cruysse 
(eva.vandercruysse@schoten.be).  

Jeugdbewegingen Jeugdhuizen Amateuristische 

kunstbeoefening voor 

jongeren 

Speelplein 

Chiro St. Filippus meisjes Jeugdhuis Kaddish 

vzw 

Toneelgroep Enaxi vzw Koraal vzw  

(speelplein Horst) Chiro St. Filippus jongens  

Chiro Terdonck    

Chiro St. Jozef Bloemendaal  

Chiro Don Bosco 

Chiro Antoontje 

Scouts & Gidsen 14de OLV ten Bos 

Scouts & Gidsen 62ste MVB 

KSA St. Jan Berchmans 

KSA Gudrun 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%202020-2021.pdf
mailto:eva.vandercruysse@schoten.be


Volgende verenigingen vragen een erkenning aan: Chiro St. Filippus meisjes en jongens, Chiro Terdonck, 
Chiro Antoontje, Scouts & Gidsen 14de OLV ten Bos en 62ste MVB en jeugdhuis Kaddish. 
De jeugdraad geeft positief advies. 

2. Projectsubsidie 

 

Net zoals een algemeen erkenningsreglement komt er ook een overkoepelende projectsubsidie.  

Dit betekent concreet dat het gemeentebestuur van Schoten jaarlijks projectsubsidies kan verlenen aan 

initiatieven die georganiseerd worden door een individu of groep in de gemeenschap van Schoten die 

aan de voorwaarden voldoen. De projectsubsidies voor jeugd vallen dan weg. Het bestuur heeft het 

reglement al doorgenomen en wil met jullie de voornaamste wijzigingen t.o.v. de projectsubsidies voor 

jeugd doornemen: 
- De projectsubsidie is enkel voor vernieuwende initiatieven. 

- Elk individu, vereniging, groep of comité uit Schoten kan deze subsidie aanvragen. Het is dus 

niet enkel voor jeugd. 

- Je kan tot maximum € 1.500 subsidie krijgen. 

- Er wordt jaarlijks een pot van € 7.500 voorzien. 

- Het betreft geen zuiver commercieel of consumptiegericht initiatief. Dit wil zeggen dat je de 

subsidie moet terugbetalen indien je inkomsten groter zijn dan de ontvangen subsidie. 

De jeugdraad geeft positief advies voor dit reglement maar wil volgende opmerking formuleren: 

- Het nieuw reglement vraagt meer administratie. Er hangt meer voorbereiding aan vast wat 

jongeren zou kunnen afschrikken. Dit is iets dat sterk in de gaten moet worden gehouden.   

3. Grote verbouwingssubsidie: KSA Gudrun 

 

Tijdens de zomer van 2020 contacteerde de steungroep van KSA Schoten de jeugddienst over de grote 

verbouwingssubsidie. De jeugddienst deed een plaatsbezoek om een vaststelling te doen over de 

noodzakelijk uit te voeren werken in september en kreeg alle nodige documenten en de officiële 

aanvraag op 4 oktober 2020.  

 

Ze willen zo snel mogelijk de buitengevel van een van hun lokalen vervangen aangezien het huidige 

schrijnwerk wegrot en de binnenstructuur dreigt aan te tasten. De werken omvatten: 

- Afbraak van bestaande gevelbekleding 

- Nieuwe beplanking in termowood grenen plaatsen 

 

Dit voor een totaalbedrag van € 34.503. Aan de hand van deze kosten kan KSA Gudrun in aanmerking 

komen voor 60% subsidie. 

 

Via deze weg wil de jeugddienst en het bestuur van de jeugdraad nog eens oproepen om tijdig deze 

subsidie aan te vragen. Dit omdat de budgetten moeten worden opgenomen in de begroting. In principe 

spreekt het reglement over 1 jaar op voorhand.  

 
Omwille van de dringendheid van de werken, wordt hier nu een uitzondering gemaakt. De jeugdraad 

geeft alvast positief advies. De gemeenteraad zal de uiteindelijke beslissing nemen in verband met het 

vast te leggen bedrag. 

  



4. Subsidiedossier 2019-2020 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 oktober 2019 de voorgestelde 

subsidieberekening goed. Op vrijdag 23 oktober kregen alle leden van de jeugdraad en 
verantwoordelijken dit overzicht in hun mailbox. Rekening houdende met de subsidiereglementen 
hebben de verenigingen 15 dagen tijd om hierop te reageren (dus tot 7 november). 
 
Zijn er vanuit de verenigingen zelf bijkomende vragen en/of opmerkingen? 
Nee, de jeugdraad geeft positief advies voor de berekening.  
 
Het dossier wordt nu dus overgemaakt aan de financiële dienst voor uitbetaling. 
Denk eraan dat de erkenningen in orde moeten zijn tegen 7 november!  

5. Visie Jeugdhuis Kaddish 

 

We vragen aan Caia om de visie en het beleid van jeugdhuis Kaddish in grote lijnen toe te lichten.  

 

- In JH Kaddish kan je terecht voor allerlei dingen maar vooral om je te komen amuseren.  

- Divers aanbod samen met vrijwilligers. 

- Vaste partner: Rock Huis, muziek maken, optredens, studio (muziek opnemen). 

- Door Corona anders moeten organiseren: 

o FB: online platform voor muzikanten (workshops, tools, apps, …). 

o Bar Bries: zomerbar met duurzame materialen. 

o Zomerevenementen zoals bioscoop, tuinfeestjes, … gingen niet door. 

- Bloklocatie voor studenten uit het hoger onderwijs.  

- Workshops. 

- Broodje Kaddish (middagopvang voor secundaire scholen). 

 

Sinds de pandemie is nog maar eens gebleken dat een jeugdhuis en jeugdwerk zeer flexibel kan werken. 

Er zijn nog steeds toffe ideeën en JH Kaddish wil een plek zijn voor en door jongeren. In de toekomst 

willen ze blijven inzetten op ontmoeting, ontplooiing van en expressie van jongeren, lokale partners 

trekken en het inclusieve karakter blijven uitbouwen. Kortom: meer dan een plek om te komen fuiven. 

“Als je iets zoekt, vind je het bij ons!” 

 
6. Wat leeft er? 

Ledewerving in tijden van Corona: 

- Scouts 62ste MVB: mond aan mond reclame. Geen specifieke ledenwerving. Bijna vol! 

- KSA Sint-Jan Berchmans: via vrienden of ouders. Niets speciaal gedaan.  

- Jongenschiro Sint-Filippus: idem KSA. Zelfs oudere leden. 16-jarigen die vorig jaar zijn gestopt, 

beginnen nu terug in de Chiro. 

- Terdonck: had ook in de oudste groep een extra lid.  

- Enaxi: zag leden stoppen omdat ze mogelijks gedemotiveerd geraakten omdat ze moesten 

repeteren voor een voorstelling die niet kon doorgaan. Aan de andere kant zijn er veel nieuwe 

leden bij gekomen zonder dat er aan werving werd gedaan.  

- Meisjeschiro Sint-Filippus: video gemaakt en op FB gezet om als promofilmpje te gebruiken. 

Hebben daardoor wel leden aangetrokken.  

- Jongenschiro Sint-Filippus: deed een verjaardagsfeestje in thema van de Chiro van 10u tot 14u 

en kind kon daarna aansluiten aan de Chiromiddag. Goede tip om op een ludieke manier aan 

ledenwerving te doen.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_15102019/berekening%2018-19%20voor%20verenigingen.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Bijlage%206%20-%20Beleidsplan%20JH%20Kaddish%202019%20-%202020.pdf


Corona lijkt geen negatieve invloed te hebben op het aantal leden. Integendeel: de meeste verenigingen 

geven aan dat ze meer dan ooit leden ontvangen. Dat blijkt ook zo uit de subsidiecijfers waar er meer 

dan 100 leden extra deelnemen t.o.v. vorig jaar.  

Er kwam na de eerste vergadering maar 1 briefje binnen. Dat is niet genoeg voor de rest van de 

vergaderingen. We vragen jullie nu om dus nog wat onderwerpen aan te reiken. 

Coronavraag: wat doen andere verenigingen met -12-jarigen nu? 

- Enaxi: doet niets meer omdat ze met gemengde groepen zitten.  

- Chiro Don Bosco: geeft geen Chiro meer tot 15/11. Leiding vinden de combinatie met werk (in 

bv. zorg) niet haalbaar. Moet nog wel worden doorgegeven voor de zoef en zoen zone.  

- Terdonck: normaal wel nog Chiro.  

- Scouts 62ste MVB: jongste takken gaan leiding blijven geven. 

 

Kunnen de verenigingen een update geven aan de jeugddienst van hun plannen zodat we bij vragen 

van ouders of het bestuur correct kunnen terugkoppelen? 

 

- Stagiair Kaddish: je kan ook nog steeds online een aanbod blijven voorzien voor +12 jarigen. Bv. 

een battle tussen de verschillende jeugdverenigingen.  

o Chiro Terdonck heeft weinig goede ervaringen. Ze probeerden een online spel voor hun 

speelclubs via de ouders maar ze hadden zo goed als geen deelnemers.  

- Chiro Antoontje: opdrachten via sociale media   weinig reactie.  

- Meisjeschiro Sint-Filippus: fotozoektocht  wel positieve reacties. 

- Jongenschiro Sint-Filippus: met de jongste groepen een digitaal spel voorzien van 14u tot 18u. 

Een klein opdrachtje werd naar de ouders gestuurd.   veel positieve reacties.  

- Jeugdbewegingen in Merksem deden aan uniformen tellen. Ze riepen groepen op om hun 

uniform aan een raam te hangen naar analogie van het beren zoeken.  

 

7. Activiteiten jeugdraad 

7.1. Sjorwedstrijd 

Zijn er nog vragen rond het reglement? Hoe lopen de sjorwerken? 

- Scouts 62ste MVB: is er met twee takken aan gestart met veel enthousiasme maar nu kunnen 

ze er door de strengere maatregelen niet meer aan verder werken. 

- Chiro Terdonck: idem  

- KSA Sint-Jan Berchmans: idem  

- Chiro Antoontje: idem al is het wel met tentpalen i.p.v. sjorbalken.  

Het bestuur stelt voor om de sjorwedstrijd uit te stellen. Er zijn ook leiding die het sjorren niet meer 

zien zitten omwille van alle richtlijnen die ze moeten volgen. Het probleem is dat ze al ver zitten.  

- KSA Sint-Jan Berchmans wil dit deze week nog afwerken indien mogelijk en anders afbreken.  

- Chiro Don Bosco wil de tijd gebruiken om af te breken.  

- Chiro Antoontje wil het gewoon afbreken omdat het sjorren niet zo goed lukt. 

We spreken af dat jeugdbewegingen al hun beeldmateriaal aan de jeugddienst bezorgen. Je stuurt 

de foto’s van de bouwwerken naar de WhatsApp van de jeugddienst. Je vindt de nummer in de 

WhatsApp groep van de jeugdraad 20-21.  

  



7.2. Jeugdtreffen (24/11) 

 

We voorzien een digitaal alternatief dat een beetje anders zal zijn. Op dit jeugdtreffen verwachten 

we de jeugdraadleden niet (tenzij je echt wil) omdat zij een week later al een jeugdraad hebben. 

Wel roepen we jullie op om geïnteresseerde groepsleiding, VB’s, oudercomités aan te moedigen om 

dit jeugdtreffen bij te wonen. We werken nu aan de uitnodiging en de werkwijze. 

De thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a. het aanbod van de gemeente, financiën (subsidies, 

fiscale attesten, mutualiteiten, …), brandveiligheid, armoede en gezondheid.  

 

De prioriteit brandveiligheid komt ook aan bod op dit jeugdtreffen. Heb je iemand dit zich binnen 

jouw vereniging buigt over dit gegeven? Stuur de uitnodiging van het jeugdtreffen dan ook zeker 

door naar hen. Scouts 62ste MVB en Chiro Don Bosco denken dat ze helemaal in orde zijn! 

 

7.3. Sintstoet (28/11) 

 

De sintstoet kan dit jaar niet doorgaan. Helaas kunnen verenigingen dus ook niet inschrijven om 

mee te wandelen en snoep te gooien. Ook de activiteit aan het Sint-Corduplein wordt afgelast. 

Vandaag vernamen we ook dat de cultuurhuizen moeten sluiten. Dus ook de Sintfilm zal eraan 

moeten geloven. De jeugddienst werkt nog wel aan een tekenwedstrijd.  

 

Hebben verenigingen al nagedacht over de Sintactiviteiten in de vereniging? Wie heeft er al 

creatieve alternatieven bedacht? 

 

Chiro Terdonck: snoepzakjes verdelen aan de huizen met een tekstje van de Chiro. Ze gaan snoep 

sowieso aankopen.  

 

8. Varia 

8.1. Meldpunt Corona 

Jullie ontvingen allemaal een e-mail over het lokaal meldpunt Corona.  

8.2. Bos Ransuildreef 

 

Er verscheen een artikel in de krant dat de gemeente een stuk bos aan de Ransuildreef heeft 

gekocht en dat wil inrichten als speelzone. De geruchten doen de ronde dat er een hondenweide 

zou komen. De jeugdraad is al jaren vragende partij om het bos aan de Ransuildreef te kopen en 

officieel als speelbos te benoemen. Het gaat echter over een kleiner stukje van 12.000m².  

 

Schepen voor jeugd, Iefke Hendrickx, licht toe dat het de bedoeling is dat het bos blijft. Ze zijn 

echter op zoek naar een hondenloopzone in wijk Donk. Het bestuur hoopt om de rest van het bos te 

kunnen kopen aangezien men weet dat dit stuk een informele speelzone is voor verschillende 

jeugdbewegingen. De combinatie honden en spelende kinderen is niet opportuun.  

 

Via deze weg wil de jeugdraad een officieel advies schrijven om het aangekochte stuk bos effectief 

te behouden zodat er kan gespeeld worden. De jeugdraad wil nog eens benadrukken dat ze in haar 

manifest opriep om niet elk stukje grond in te richten als hondenweide en een andere piste te 

onderzoeken.   

 

  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/20201002123818.pdf


8.3. Promo Corona Alert 

We willen allemaal zo snel mogelijk uit deze coronacrisis geraken. Jij en je leden staan ongetwijfeld 

te popelen om terug op een normale manier samen te komen en te spelen. 

De Coronalert-app is een van de middelen die het coronavirus kunnen vertragen. Maar zo’n app 

werkt pas goed als voldoende mensen hem gebruiken. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk 

van je leden en bezoekers deze app installeren. 

Je kan de affiche downloaden specifiek voor jeugdverenigingen. Druk de affiche af en hang hem op 

een zichtbare plaats. Motiveer elkaar om de app te installeren en bescherm zo jezelf en anderen. 

9. Varia: 

 

- Groen: zijn er verenigingen die nog ingegaan zijn op de vraag om meer bomen te planten? 

Scouts 62ste MVB heeft er gebruik van gemaakt. Verder waren er intenties bij JH Kaddish en 

Chiro Terdonck maar daar is het bij gebleven. Chiro Bloemendaal heeft ook gebruik gemaakt van 

dit aanbod. 

- Scouts 62ste MVB: waarom werden de gratis vuilbakken voor verenigingen afgeschaft en kunnen 

deze terug komen? Nee, de gemeente heeft beslist om een duidelijk beleid te voeren naar 

recyclage toe. Gratis vuilbakken worden niet meer aangeboden.  

- Scouts 62ste MVB: kan de gemeente Schoten iets organiseren voor de dag van de jeugdbeweging 

naar analogie van de patches in gemeente Schilde.  

 in andere gemeenten vertrekt dit soort initiatieven vanuit de jeugdraad. We adviseren jullie 

om dit eens te bekijken als jullie graag iets willen voor de dag van de jeugdbeweging. We 

verwijzen ook naar de nieuwe projectsubsidie die jullie alvast zouden kunnen aanspreken.  

- KSA Gudrun: boxen (dia’s) nu leveren of laten ophalen? Best om op een afgesproken tijdstip de 

boxen te leveren.  

- Volg de Corona maatregelen voor jeugdverenigingen via https://bataljong.be/corona of 

https://ambrassade.be/nl/kennis/corona-en-jeugdwerk. Kijk ook zeker op de website van je 

koepelorganisatie. 

 

10. Evenementen:  

- Scouts 62ste MVB : Marsepeinslag 

- Kaddish: Buurderij  

- Meisjeschiro Sint-Filippus: Ontbijtactie 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronalert.be%2Fnl%2F&data=02%7C01%7C%7C6986f925ea7b4d7f88b708d871ce2bbb%7Cf60f3d9d6e584ec6adc2d8ca580b017a%7C0%7C0%7C637384477759226167&sdata=ysN6OvSzZyhlXkpcoCqGo6pLhDWbdXR6P8Yjx3%2FCcbE%3D&reserved=0
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/affiche_jeugdverenigingen.pdf
https://bataljong.be/corona
https://ambrassade.be/nl/kennis/corona-en-jeugdwerk
https://boerenenburen.be/nl-BE/assemblies/8770
https://www.facebook.com/events/1029495057485459

