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Verslag vergadering jeugdraad 12 januari 2016, 
werkingsjaar 2015-2016. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: An Rombouts (VKSJ), Robin Kuijpers (JH Kaddish), Berten Van Echelpoel en Chloë 

Gysels (Chiro Terdonck) en Dieter Peeters (onafhankelijk). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Advies subsidiereglementen 

 Vlottentocht aanpassen ifv viering 150 Vaart 

 TEJO Brasschaat-Schoten 

 Wat leeft er? Thema: Wat deed je van oud op nieuw? Gebruikte je de feestbus? 

 Evaluatie Schoten Schol 

 Evaluatie vorming brandbestrijding 

 Interne activiteit 

 BMX 

 Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede 

 Projectsubsidie Enaxi 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Advies subsidiereglementen: 

De subsidiereglementen staan op de agenda van de gemeenteraad op 28 januari 2016. De jeugdraad moet natuurlijk 

advies geven over de verschillende reglementen. Een bundel per vereniging wordt rondgedeeld waarna elk 

reglement wordt toegelicht. 

- jeugdverenigingen (onderverdeling jeugdbewegingen, AKB en speelplein) 

- jeugdhuizen 

- vorming jeugdwerk 

- grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen 

- onderhoudswerken aan jeugdlokalen  

- projectsubsidies 

- gehandicaptenwerking (gewijzigd in 2014) 

Aan enkele reglementen werden kleine wijzigingen aangebracht, zoals besproken tijdens de jeugdraad in december.  

De subsidies voor verbouwingen werd grondiger aangepakt en wordt verder toegelicht.  

Het betreft hier enerzijds een voorstel tot indexering van de bedragen sinds de opstart van de grote 

verbouwingswerken in 2001.  

Anderzijds liet het gemeentebestuur verstaan de toelage voor onderhoudswerken te willen verhogen mits de focus 

ook op duurzaamheid wordt gelegd. Het reglement voor onderhoudswerken wordt opgesplitst in: 

- primaire kosten voor brandveiligheid (cfr. brandverslag) en duurzaamheid (na advies duurzaamheidsambtenaar); 

- secundaire kosten: alle andere kleine onderhoudswerken die in aanmerking komen binnen het reglement. 

In het voorstel wordt het maximale bedrag dat elke vereniging mag binnenbrengen ook geïndexeerd naar € 7.500,-. 

 

De jeugdraad geeft unaniem positief advies over de voorgestelde subsidiereglementen. 

 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20160112.pdf
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5.2. Vlottentocht aanpassen ifv viering 150 jaar Vaart: 

Gedurende heel 2016 vieren we 150 jaar Vaart met alle gemeenten die langs dit water liggen.  

De jeugdraad wil de vlottentocht graag integreren in deze festiviteiten. In eerste instantie dmv de jeugdraden van de 

andere gemeenten uit te nodigen tot deelname.  

Anderzijds nemen we dit thema mee om een prijs aan te koppelen. (vb. gezamenlijke leeftijd op een vlot moet 150 

bereiken.) 

Wouter neemt dit mee naar het volgende overleg van 150 jaar Vaart. 

Datum: zondag 2 oktober.  

 

5.3. TEJO Brasschaat-Schoten: 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 29 december een toelage goed voor de opstart van TEJO 

Brasschaat-Schoten. Dit staat voor therapeuten voor jongeren, waarbij jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en 

anoniem tot 10 consultaties kunnen krijgen bij een therapeut. Deze ondersteuning is eveneens op vrijwillige basis. 

Het opzet is om in april, samen met Brasschaat, te openen in een locatie in Schoten en Brasschaat met aparte 

openingsuren.  

 

5.4. Wat leeft er ?  

Thema: Wat deed je van oud op nieuw? Gebruikte je de feestbus? 

Opvallend hoeveel we nog thuis eten en drinken. Ook in de vereniging wordt dikwijls gevierd om daarna naar het 

vuurwerk in Schoten (aan de vaart) te kijken of richting Antwerpen te vertrekken. 

De ervaringen met de nachtbus waren uiteenlopend: te laat, veel dronken mensen, heel goed, volle bus,… 

 

5.5. Evaluatie Schoten Schol: 

Enkele leden van de jeugdraad kwamen naar Schoten Schol. Volgende bemerkingen: 

- Het lied van de kinderen was zeer schattig.  

- De wachtrij bij de frieten was te lang. Kunnen er meer frietkramen komen? 

- De wenskaarten worden effectief gebruikt op facebook, leuk idee. 

 

5.6. Evaluatie vorming brandbestrijding: 

Deze vorming blijft heel interessant. Er waren enkele technische mankementen maar het was alsnog heel tof. De 

theorie was beter dan afgelopen jaar maar de rookruimte was nu buiten waardoor de rook snel verdween. 

 

5.7. Interne activiteit:  

De werkgroep komt zo snel mogelijk eens samen. Naast Glenn, Christophe, Jelmer en Joost willen Olivier en Sven 

ook mee nadenken over een leuke activiteit. Volgende jeugdraad komen er effectieve voorstellen. 

 

5.8. BMX: 

In december was er een overleg met de firma Icycle die gespecialiseerd is in de aanleg van pumptracks in asfalt. Na 

een eerste raming kunnen we de haalbaarheid van dit project bekijken en verschillende zaken onderzoeken zoals 

sponsoring, subsidies, haalbaarheid van het project,… 

Na de jeugdraad tonen we een voorstelling van zo’n pumptrack. 
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5.9. Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede: 

Onlangs ondertekende burgemeester Maarten De Veuster de verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede. 

Dit is een engagementsverklaring om in te zetten op dit stijgende probleem opgesplitst in verschillende thema’s 

zoals het recht op participatie te bevorderen of toegang tot adequate middelen te verbeteren (arbeidssituatie ouders, 

toegang tot onderwijs en betaalbare kwaliteitszorg). 

Deze verklaring akteren we ook in de gemeenteraad van eind januari. 

 

5.10. Projectsubsidie Enaxi: 

Jeugdtoneel Enaxi vzw vraagt een toelage van 500 euro voor het komende project, zoals toegelicht tijdens vorige 

jeugdraad. Het betreft een voorstelling met verhoogde kosten zoals: druk brochures, opvoeringsrechten, kostuums,... 

Deze kosten lopen op tot veel meer dan de 500 euro, voorzien vanuit de projectsubsidie.  

De jeugdraad geeft goedkeuring voor dit project. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 16/02, 22/03, 23/04 en 21/06. 

 Scouts & Gidsen 62e heeft stevige maatregelen genomen qua beveiliging. De raam waardoor de ongewenste 

bezoekers binnenkwamen is stevig gebarricadeerd. Sindsdien zijn er geen inbraken meer.  

 Glenn geeft een korte toelichting over de tijdelijke sluiting van JH Kaddish nav vandalisme en algemeen 

gebrek aan respect voor het jeugdhuis. Nu is het beter maar het bestuur werkt verder aan vb. een 

drankautomaat. Het nieuwjaarsfeest was goed en verder geen problemen. 

 Op vrijdag 18 maart voorziet de jeugddienst de jaarlijkse receptie. De locatie laten we volgende vergadering 

weten. 

 Dit jaar wil de gemeente, mede in het kader van 150 jaar Vaart, een nieuwe speeltuin inrichten naast het Sas 6.  

 Wat bieden andere verenigingen hun sponsors aan naast banners en logo op de affiche: bedrukking van vb. 

onderleggers, achterkant flyer en gratis toegang van activiteit. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 16 februari, om 20u00 in de lokalen van Bloemendaal. 

 

Het bestuur spreekt op 3 februari om 19u af in de jeugddienst (andere datum wegens krokusvakantie).  

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/verklaring%20burgemeester%20tegen%20kinderarmoede.pdf

