
Verslag vergadering jeugdraad 11 mei 2019 
werkingsjaar 2018-2019 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Wout Seghers (KSA), Laurens Verdonck (KSA), Caia Croes (Kaddish), 

Yannick Janssens (Kaddish), Olivier Van Hoornyck (Jong CD&V).  

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

Verloop van de avond: 

- 17u: start vergadering 

- 18u: eten  

- 19u30: start quiz olv Julie en Ansita 

- 22u - 23u: einde activiteit + gezellig napraten 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Brandveiligheid  

 Jongerenfuif 

 Subsidies 

 Evaluatie lokalentocht 

 Wat leeft er? Thema: efficiënt vergaderen 

 Security in Kaddish 

 Varia 

 

5. Agendapunten:  

5.1. Brandveiligheid 

KSA Schoten had een afspraak op 19 april en heeft ondertussen een keuring laten uitvoeren. Het 

verslag van de brandweer werd aan de jeugddienst bezorgd. We stelden vast dat er niets werd 

ondernomen om de werkpunten die MD Group in hun verslag had geformuleerd aan te pakken.  

We willen verenigingen daarom nog eens op het hart drukken om eerst het verslag van MD Group goed 

na te lezen en de aanpassingen uit te voeren alvorens de brandweer te contacteren. Anders maakt de 

vereniging onnodige kosten. Ben je het verslag kwijt of wil je het nog eens digitaal, mail dan naar 

annick.degreve@schoten.be en zij zal het verslag bezorgen.  

Tijdens de vergaderingen jeugdbeleid werd er afgesproken om verenigingen die brandveilige 

jeugdlokalen kunnen afleveren te belonen. Deze beloning geldt over een periode van 3 jaar 

(net zoals de duurtijd van de subsidies). De jeugdverenigingen kunnen kiezen tussen volgende 

opties: 

- Bons van Den Trol (om iets te gaan eten of drinken met de leidingsploeg) 

- Bons van de Koepelvereniging (voor spelmateriaal, kampmateriaal) 

- Bons van de Colruyt (voor snoep, eten, drinken, kampmateriaal) 

 

De waarde van de bons zal 200 euro bedragen.  

 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%202018-2019%20%282%29.pdf
mailto:annick.degreve@schoten.be


5.2. Jongerenfuif 

Voor de jongerenfuif zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die het toezicht willen houden in de 

zaal. Je krijgt een T-shirt, een hapje en drankje en na de fuif zorgt de jeugddienst nog voor een 

gezellige afsluiter. Je wordt verwacht om 17u30 en het einde van je shift is voorzien om 23u30.  

Met de opbrengsten van de jongerenfuif kunnen we jullie een activiteit aanbieden elk jaar en af en toe 

eens extra belonen zoals we nu gaan doen voor brandveilige lokalen. We hopen dat een paar leden van 

de jeugdraad zich daarom een keertje willen engageren om te komen helpen.  

 

5.3. Subsidies 

5.3.1. Projectsubsidies 

Verenigingen die een project of activiteit organiseren voor jongeren kunnen een projectsubsidie 

aanvragen. De kosten moeten verbonden zijn aan de programmatie of logistiek materiaal zoals een 

podium of muziekinstallatie. De toelage is maximum € 500. 

Aangezien elke vereniging wel iets organiseert, is het interessant om een aanvraag binnen te brengen 

voor deze subsidie. Je hebt wel het advies van de jeugdraad nodig en moet de nodige bewijsstukken 

kunnen voorleggen. Je vindt het reglement hier.  

Chiro Terdocnk doet een aanvraag voor het biercafé van de Terdronckse feesten voor programmatie en 

installatie twv € 500. De jeugdraad geeft hiervoor eenparig goedkeuring.  

5.3.2. Kadervorming 

Leiding of animatoren in het jeugdwerk die een vorming in het jeugdwerk volgen, komen in 

aanmerking voor de terugbetaling van het cursusgeld. Vroeger was dit een max. van 75 euro. Dit werd 

dit werkingsjaar opgetrokken naar een max. van 80 euro.  

Je vindt het reglement hier.  

 

5.4. Evaluatie lokalentocht 

Wat waren de bevindingen van de lokalentocht? 

o De meeste verenigingen namen deel aan de lokalentocht en kwamen met hun leidingsploeg. 

o Over het algemeen vonden de verenigingen de lokalentocht heel leuk en goed georganiseerd.  

o Het was jammer dat er veel volk in Kaddish is toegekomen maar ook snel is vertrokken. 

o Kaddish vond het spijtig dat Vaartkantje zo laat in gang is geschoten voor de organisatie van 

hun TD maar dat is uiteindelijk in orde gekomen. 

o Voor herhaling vatbaar. Julie roept geïnteresseerden op om volgend jaar mee te helpen.  

 

5.5. Wat leeft er? Thema: efficiënt vergaderen 

Er blijven nog enkele thema’s over voor de ‘Wat leeft er’. We horen graag van de verenigingen hoe zij 

efficiënt vergaderen.  

o Scouts Den 62: groepsleiding maakt de voorbereiding en die wordt doorgestuurd naar de rest 

van de leiding. Zo weet iedereen al hoe de vergadering zal verlopen. 

 

o Vaartkantje en Enaxi: deze verenigingen vergaderen met weinig dus dat maakt de vergadering 

op zich al efficiënter. Er wordt ook door beide verenigingen voorafgaandelijk een agenda 

gemaakt. 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/06%20-%20subsidiereglement%20-%20projectsubsidies%202019.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/03%20-%20subsidiereglement%20-%20vorming%20jeugdwerk%202019.pdf


o Chiro Don Bosco: de groepsleiding bereidt de vergadering voor en dit wordt via ‘Dropbox’ 

gecommuniceerd. Er wordt gezocht naar een structuur in de vergadering zodat punten kunnen 

gegroepeerd worden tijdens de leidingskring. 

  

o Chiro Bloemendaal: het verslag heeft steeds dezelfde structuur. Ze hebben een grote 

leidingsploeg waardoor de vergaderingen vaak chaotisch verlopen.  

 

o Chiro Antoontje: vaste structuur maar weinig efficiëntie. Er wordt niet goed naar elkaar 

geluisterd en door elkaar gepraat. Mogelijk ligt het moment van de vergadering (zondag na de 

Chiro) aan de basis van deze inefficiëntie. 

 

o Jongenschiro Sint-Filippus: geen voorbereiding, iedereen komt om te beurten aan bod.  

o Meisjeschiro Sint-Filippus: vaste structuur, leiden gebeurt om te beurt zodat iedereen leert om 

verantwoordelijkheid te nemen voor het leiden en voorbereiden van een ledingskring. 

 

o Chiro Terdonck: ook zij hebben een grote leidingsgroep waardoor er vaak door elkaar wordt 

gepraakt. Stil zijn en luisteren naar elkaar is zeker een werkpuntje. De groepsleiding maakt de 

agenda op en verspreidt dit naar de rest van de leiding.  

 

o Scouts De 14: Groepsleiding vergaderen alleen en briefen de andere leiding. De takleiding 

heeft nog een aparte vergadering met de groepsleiding.  

 

o Jeugdhuis Kaddish: de beroepskrachten vergaderen 1 keer per week en proberen dit te beperken 

tot 1 uur. Daarnaast hebben zij nog aparte vergaderingen met de vrijwilligers over bepaalde 

projecten. Die verslagen worden op een aparte drive opgeslagen.  

 

o Horst: pleinraad om de 6 weken. De voorzitter stelt de agenda op en  deze wordt op voorhand 

doorgestuurd. Er wordt nooit langer dan 2 uur vergaderd.  

 

Tips voor een efficiënte vergadering:  

- Wisselend iemand anders de vergadering laten leiden. Een goede vergadering is vaak 

afhankelijk van een goede leider.  

- Laatkomers kunnen tijdens de vergadering aansluiten maar er wordt geen aandacht aan 

geschonken. 

- Drankjes worden genomen voor de aanvang van de vergadering. 

- Per groep gaan zitten zodat de afdelingspuntjes samen besproken kunne worden. 

- Goede voorbereiding + goede opmaak van de agenda. 

- Inhoudelijke kennis over de agenda. 

- Een timing opstellen zodat iedereen weet wanneer het pauze is. 

 

We kunnen nog 1 thema behandelen de volgende jeugdraad. We horen graag van de leden van de 

jeugdraad naar waar de voorkeur uitgaat.  

o Hoe wordt er volwassen begeleiding gezocht? 

o Wat met relaties in de vereniging? 

o Wat bij explosieve ledengroei? 

o Genderneutraliteit 

 

De leden van de vergadering kozen voor het thema ‘explosieve ledengroei’.  

 



5.6. Security in Kaddish 

Er heerst nogal wat onduidelijkheid bij verschillende organisaties over de inzet van de security in 

Kaddish. Daarom willen we even toelichten hoe dit ontstaan is en hoe het in zijn werk gaat. 

In 2015 werd er een overleg gepland tussen jeugddienst, dienst integrale veiligheid, JH Kaddish en 

politie na herhaaldelijke incidenten (vechtpartijen, geluidsoverlast, vandalisme, …). Tijdens dit overleg 

werd de nadruk gelegd op het belang van het jeugdhuis maar waren alle aanwezigen het eens dat de 

maatschappelijke kost te hoog was. De burgemeester vroeg daarom om een oplossing om de openbare 

orde te kunnen handhaven, de burgers tevreden te houden en om jeugdhuis Kaddish hun werking te 

kunnen garanderen.  

Het is dus NIET jeugdhuis Kaddish dat verenigingen oplegt om security in te zetten. Wel is het in het 

belang van Kaddish dat organisatoren de gemaakte afspraken naleven wanneer de zaal gehuurd wordt 

zodat zij niet de dupe zijn van klachten wegens bv. geluidsoverlast. 

De beroepskrachten en de jeugddienst bekijken de aanvragen op basis van een aantal criteria (aantal 

verwachte bezoekers, sterke drank ja/nee,...). Kaddish formuleert een advies waarin zij steeds proberen 

om de kosten voor de vereniging tot een minimum te beperken. 

Indien er wordt geopteerd om 1 security-agent in te schakelen zal de gemeente deze kost betalen. Bij 

twee agenten wordt de tweede agent gefactureerd aan Kaddish en zij moeten de factuur bezorgen aan 

de vereniging. We bekijken of we dit kunnen aanpassen, zodat de factuur rechtstreeks wordt opgemaakt 

aan de vereniging.  

Security agenten staan aan de ingang van Kaddish om vooral erop toe te zien dat er geen 

geluidsoverlast is en dat jongeren het evenement op een ordentelijke manier verlaten. Ze zijn NIET 

verantwoordelijke voor verbale geschillen tijdens het evenement of andere discussies. De vereniging 

blijft verantwoordelijk voor het goede verloop van hun evenement en dient zelf in te staan voor 

eventuele problemen binnen.  

Er zal ook steeds een permanentieverantwoordelijke zijn van jeugdhuis Kaddish. Zij zijn 

contactpersoon tussen organisator en security.  

 

5.7. Varia 

 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op zoek naar leden voor hun 

adviesraad:  

De GECORO adviseert de gemeenteraad en het schepencollege over belangrijke overwegingen die 

gemaakt moeten worden in verband met alle aspecten van ruimtelijke ordening. Concreet gaat het 

dus over het adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen.  

De jeugdraad adviseert om studenten architectuur te betrekken in deze oproep.  

Je vindt meer informatie hier.  

 Raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling: 

De milieuraad en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) werden 

samengevoegd tot een nieuw adviesorgaan. Deze raad is een koepel van 2 werkgroepen met elk 

hun eigen vakgebied (milieu en ontwikkelingssamenwerking). Voor deze koepel en voor de 

werkgroepen zijn ze op zoek naar 1 student.  

De jeugdraad adviseert om zich te richten naar scholen. Tijdens het scholenoverleg zal dit thema 

dan ook aan bod komen.  

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Los%20jij%20mee%20de%20ruimtelijke%20uitdagingen%20van%20morgen%20op_cor_VDM.PDF


 Scouts den 62: 75-jarig jubileum: 

Voor alle jubilerende verenigingen geldt vanaf heden dat zij automatisch worden uitgenodigd op 

het gemeentehuis. Gelieve dan ook in het vervolg een datum te prikken in overleg met college en 

de vereniging uit  te nodigen. Aan scouts den 62 wordt gevraagd om contact op te nemen met het 

secretariaat van de gemeente om een datum te prikken.  

 Julie Van Espen: 

Na de moord op Julie Van Espen schreven vriendinnen van de zus van Julie een brief naar de 

burgemeester van Antwerpen maar ook naar alle omliggende gemeenten. Ook onze burgemeester 

ontving een brief. In de brief vragen de meisjes om meer actie te ondernemen om veilig 

fietsverkeer van en naar de stad te bevorderen. De jeugdraad geeft als heikel punt in Schoten 

opnieuw de dovende straatverlichting aan. De uitgedoofde straatverlichting na 23u geeft nog steeds 

een onveilig gevoel. Niet alleen omdat men angstig is om overvallen te worden maar ook omdat 

men niet genoeg ziet om zich veilig te verplaatsen waardoor men soms verrast wordt door 

bijvoorbeeld slecht aangelegde wegen (putten, uitstekende klinkers, …).  

De jeugdraad vraagt daarom nog eens aan het college om deze materie opnieuw te onderzoeken en 

na te denken over andere oplossingen zoals led-verlichting, meer lichten terug aan te zetten, …  

 De Lijn: 

De oudejaarsnachtbus vervoerde in 2018 2.445 reizigers op de lijn 620. Van de 257 tickets die 

werden verkocht, werden er 130 effectief gebruikt tijdens de nacht van oud op nieuw.   

De jeugdraad gaat ervan uit dat het voornamelijk jongeren zijn die de bus nemen en wil het nemen 

van het openbaar vervoer tijdens oudjaar aanmoedigen. Daarom vraagt de jeugdraad aan het 

bestuur om een tweede bus opnieuw te voorzien. Op die manier rijdt er om het half uur een bus en 

is er zeker voldoende plaats. 

 Leegstaande panden: 

De schepen van lokale economie heeft een gesprek gehad met JH Kaddish over een paar 

leegstaande panden in de Paalstraat. In het kader van lokaal ondernemerschap wil Kaddish 

onderzoeken of ze in deze panden iets kunnen organiseren. Dat kan een Pop-up zijn of kunst in de 

etalage. Wie intersse heeft, kan zich richten naar Kaddish. 

 Openigsfeest Juno: 

Juno opende hun nieuwe gebouwen plechtig tijdens een groot openingsfeest. Laura bedankt scouts 

den 62 voor hun vrijwillige medewerking om te helpen met tappen, sjorren, … Den 62 bedankt op 

hun beurt Chiro Terdonck voor het leveren van tafels.  

 Oudergesprek: 

De kapoenenleiding van Chiro Bloemendaal moeten een oudergesprek aangaan over een van hun 

leden. Het kind in kwestie heeft een zekere problematiek en de ouders wachten op 

thuisbegeleiding. Omdat de vereniging van mening is dat ze de veiligheid van het kind en de groep 

niet meer kunnen garanderen, willen ze het kind niet meer meenemen tijdens daguitstappen. 

Tips voor oudergesprekken: 

- Erkennen van de emoties van de ouders. 

- Vraag aan de ouders om mee naar oplossingen te zoeken. 

- Vraag aan de ouders om het kind te brengen en komen halen zodat er wekelijks een goede 

informatieoverdracht is van hoe het kind zich die dag voelt en hoe het zich heeft gedragen.  

- Focus ook op de positieve dingen.  

 

 Chiro Bloemendaal en meisjeschiro Sint-Filippus vragen hun fiscaal attest opnieuw op. 



 Chiro Sint-Filippus is op zoek naar een oplegger voor hun container op kamp. Ze beschikken wel 

over de container en de camion. Een oplegger alleen is moeilijk te vinden. 

 Meisjeschiro Sint-Filippus vraagt of het mogelijk is om de paal van de Mobit deelfietsen te 

verzetten. Deze staat namelijk nu pal voor hun naambord. De vereniging is niet tegen het systeem 

maar vraagt wel om in de toekomst geïnformeerd te worden op voorhand of om een 

voorafgaandelijk overleg te organiseren.  

 

6. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. Je vindt de kalender hier.  

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 18 juni om 20u00 in Horst.  

 

Voor verslag, 

 

 

Annick Degrève 

Jeugdconsulent 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20mei%202018-2019%20%281%29.pdf

