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Verslag vergadering jeugdraad 15 januari 2019 
werkingsjaar 2018-2019 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Daan Hoeck (JH Kaddish), Sarah Ivens (JH Kaddish), Yannick Janssens (JH Kaddish), 

Jonathan Diels (Vlaams Belang Jongeren). 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Brandveiligheid jeugdlokalen 

 Werkgroep meerjarenplanning 

 Subsidiereglementen 

 Evaluatie feestbus 

 Wat leeft er? Thema: kampvervoer 

 Activiteiten jeugdraad: lokalentocht 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Brandveiligheid jeugdlokalen 

Tijdens de vorige vergadering werd aan de leden van de jeugdraad gevraagd om het engagement aan te gaan om 

verder in te zetten op brandveiligheid van de jeugdlokalen en dit als prioriteit op de agenda te zetten. 

Elke vereniging kreeg het laatste advies en bijhorend plan van MD Group mee. We hopen dat elke vereniging 

ondertussen heeft kunnen oplijsten welke problemen werden aangepakt en welke acties er nog moeten worden 

ondernomen. 

- Scouts 62e Masters Van Bladel had een afspraak voor de keuring maar dit werd door de brandweer 

verkeerd begrepen. Er moet dus een nieuwe afspraak worden gemaakt. Wannes informeert wie de juiste 

contactpersoon is voor de keuringen en koppelt dit terug. 

- Chiro Bloemendaal: keuring is uitgevoerd. 

- Chiro Don Bosco: alles in orde maar bekijkt of ze de keuring al laten uitvoeren ifv toekomstige 

verbouwingen. 

- Chiro TerDonck: er moeten nog een paar dingen in orde worden gebracht maar de keuring zal zeker in 

2019 plaatsvinden. 

- Jongens- en meisjeschiro Sint-Filippus: er moeten nog een paar aanpassingen gebeuren. 

 

Aan alle andere verenigingen die nog geen zicht hebben op wat er nog moet gebeuren alvorens controle mogelijk is, 

wordt gevraagd om dit tegen de volgende jeugdraad in orde te brengen.  

Niet onbelangrijk om te weten is dat er extra budget werd voorzien voor verbouwingskosten in het kader van 

brandveiligheid. Je kan tot 75% terugvorderen met deze toelage.  

 

5.2. Werkgroep meerjarenplanning 

We willen graag van start gaan met deze werkgroep in de eerste of tweede week van februari om dan terug te 

koppelen tijdens de eerstvolgende jeugdraad op 19 februari.  

Er hebben al enkele enthousiastelingen zich aangemeld. Indien er nog iemand wil aansluiten, vernemen we dat 

graag vandaag. De datum voor de vergadering wordt dan vastgelegd via Doodle.  

Wannes Van Nevel en Peter Colpaert sluiten nog aan.  

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20190115.pdf
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5.3. Subsidiereglementen: 

De subsidiereglementen worden geagendeerd tijdens de gemeenteraad van februari. De jeugdraad moet natuurlijk 

advies geven over deze reglementen. Daarom overlopen we de verschillende subsidiesystemen heel kort. In maart 

2018 werden alle reglementen nagekeken tijdens de werkgroep jeugdbeleid en werden alle vragen onderzocht. 

Enkele kleine zaken werden gewijzigd: 

- jeugdverenigingen (onderverdeling jeugdbewegingen, AKB en speelplein) 

- jeugdhuizen (aangepast in 2018) 

- vorming jeugdwerk (het max. bedrag voor terugbetaling ging van € 75 naar € 80) 

- grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen  

- onderhoudswerken aan jeugdlokalen  

- projectsubsidies 

- gehandicaptenwerking  

- repetitieruimte 

- algemeen erkenningsreglement voor alle Schotense verenigingen (nieuw!) 

Vanaf volgend werkingsjaar (september 2019) zullen de verenigingen hun erkenning moeten aanvragen via 

www.schoten.be op basis van het algemeen erkenningsreglement.  

 

De jeugdraad geeft eenparig positief advies over de voorgestelde subsidiereglementen. 

 

5.4. Evaluatie activiteiten:  

5.4.1. Feestbus: 

Dit jaar kreeg de gemeente geen financiële tegemoetkoming van De Lijn. De feestbus-tickets werden immers 

digitaal en de jeugddienst van Schoten moest dus de verdeling niet meer doen. De kosten voor 2 bussen liepen dus 

op naar € 2.700. Voor de bus van Hoogstraten naar Antwerpen (620) € 1.200. Deze komt om het uur voorbij. De 

andere bus van Sint-Job naar Schoten kost € 1.500. Met deze twee bussen zorgen we er wel voor dat er om het half 

uur een bus is ipv om het uur.  

 

Er wordt tijdens de jeugdraad gemeld dat rond 3.00u de bus op de Rooseveltplaats een uur op zich liet wachten. 

Een overzicht voor 2018 hebben we nog niet mogen ontvangen van De Lijn. 

 

5.5. Wat leeft er? Thema: kampvervoer 

Voor de meeste verenigingen is kampvervoer voor zowel het materiaal als personen geen probleem. Scouts 62e is 

op zoek naar een oplossing voor het vervoer van hun materiaal. Vooral het gewicht bleek in het verleden al 

meerdere malen een probleem te zijn.  

 

- Jongens- en meisjeschiro Sint-Filippus: leden worden met ouders vervoerd, materiaal via oud-leider van de 

jongenschiro die zijn eigen vrachtwagen heeft. 

- Chiro Don Bosco: Oudste leden gaan met de fiets, jongste leden met de trein, materiaal via een oud-leider. 

- Chiro Antoontje: idem. 

- Enaxi: Ouders brengen de leden naar de weekendplaats. 

- KSA: leden worden door ouders naar het kampterrein gebracht en komen terug met de autobus. Het 

materiaal wordt met een vrachtwagen van de firma Wuyts vervoerd.  

- Chiro Bloemendaal: de leden gaan met de trein naar het kampterrein, materiaal wordt gebracht met een 

vrachtwagen door een familielid. 

- Chiro Terdonck huurt een autobus voor de leden of ze gaan met de trein.  

 

5.6. Activiteiten jeugdraad:  

5.6.1. Lokalentocht: 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/subsidiereglementen%202017-2018%20samengevoegd%20DEF%20%281%29.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/reglement-erkenning-van-verenigingen-Schoten%20%281%29.pdf
http://www.schoten.be/
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De lokalentocht gaat door op vrijdag 29 maart 2019 langs 4 verenigingen doorheen Schoten. We rekenen één uur 

per vereniging (effectief aanwezig) en 15 min. verplaatsing. Julie stuurde alvast de timing naar alle 

verantwoordelijken van de verenigingen. De timing ziet er als volgt uit: 

- 20.00u: KSA Sint-Jan (Sparrenlaan 63, 2900 Schoten) 

- 21.15u: Chiro Bloemendaal (Jozef Jennesstraat 66, 2900 Schoten) 

- 22.30u: Chiro Filippus Meisjes (Alfons Heulensstraat 43, 2900 Schoten) 

- 23.45u: JH Kaddish / Vaartkantje (Vordensteinstraat 50, 2900 Schoten) 

 

Concrete afspraken: 

- Vaste consumptieprijs aan € 1.  

- Alle leiding wordt uitgenodigd. Iedereen wordt gevraagd de hele route mee te volgen en niet af te haken 

aan het eigen lokaal. 

- Zet het lokaal tijdig klaar zodat dit niet nog moet gebeuren bij aankomst.  

- Vaartkantje organiseert een TD in JH Kaddish als afsluiter dus breng zeker je dansschoenen mee. 

 

Er volgt ook nog een Facebookevenement. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 19/02, 26/03, 11/05 en 18/06. 

 De datum van de vlottentocht werd definitief vastgelegd op zondag 29 september 2019. Op deze datum kunnen 

de meeste verenigingen aanwezig zijn. 

 In de activiteitenkalender stond een foutje. De ‘Proud 2B Fout’ fuif van de KSA vindt plaats op 23 februari en 

niet elke week.  

 Evenementenloket: Ils vraagt om de evenementen tijdig in te dienen. De verenigingen doen hun best hier 

rekening mee te houden maar geven aan dat de applicatie zeer ongebruiksvriendelijk is. Zeker wanneer het om 

wederkerende evenementen gaat.  

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. Je kan ze hier bekijken.  

 

Volgende vergadering: dinsdag 19 februari 2019 om 20u00 in de lokalen van KSA Schoten, Sparrenlaan 63.  

 

Voor verslag, 

 

 

Annick Degrève 

Jeugdconsulent 

 

https://www.facebook.com/events/346307495921572/
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%202018-2019.pdf

