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Verslag vergadering jeugdraad 15 september 2015, 
werkingsjaar 2015-2016. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Sven Maes (onafhankelijk), Kathleen Dox (Jong N-VA) 

 

3. Algemeen: 

 19u30: onthaal van nieuwe vertegenwoordigers met toelichting over het huishoudelijk reglement, statuten, 

vergaderprincipes, aanwezigheidslijst, … 

 Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Bijkomend worden de gegevens voor de 

website, OCMW en van de jeugdraadsleden rondgedeeld voor nazicht door de aanwezige leden. 

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Erkenning jeugdverenigingen. 

 Bestuur jeugdraad. 

 Subsidiedossiers 2014-2015 

 Vorming brandveiligheid 

 Wat leeft er?  

 Sinterklaasstoet 

 Jongerenfuif 

 Evaluatie zomer van Schoten  

 Vlottentocht 

 Jeugdtreffen 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Erkenning jeugdverenigingen: 

Samen met de subsidiedossiers worden de aanvragen tot erkenning ingeleverd. Deze aanvragen moeten 

goedgekeurd worden voordat de vereniging in aanmerking komt voor subsidie tijdens het komende werkingsjaar. 

Volgende verenigingen vragen een erkenning aan: 

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 Circant vzw 

Chiro Terdonck  Toneelgroep TnT  

Chiro St. Jozef Bloemendaal  

Chiro Don Bosco 

Chiro Antoontje 

Scouts & Gidsen 14de OLV ten Bos 

Scouts & Gidsen 62ste MVB 

KSA St. Jan Bergmans 

VKSJ Gudrun 

De jeugdraad adviseert eenparig positief op deze vraag. De erkenning wordt aan het college van burgemeester en 

schepenen voorgelegd. 

 

 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20150915.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/huishoudelijk-reglement-jeugdraad-2015-2016
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/statuten-jeugdraad-2015-2016
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/vergaderprincipes-jeugdraad
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5.2. Bestuur jeugdraad: ontslagname huidig bestuur, verkiezing en aanstelling nieuw bestuur: 

In tegenstelling tot andere jaren, start dit werkingsjaar in september (ipv oktober). Daarom moeten we tijdens deze 

vergadering een nieuw bestuur aanstellen en is het huidig bestuur uittredend. 

De kandidaten voor een nieuw bestuursmandaat kwamen op 9 september samen om een samenstelling van bestuur 

te bespreken.  

De samenstelling van het nieuwe bestuur wordt voorgesteld en er is een stemming.  

 Voorzitter: Julie Geens 

 Bestuursleden: Andy Willemsens  (ondervoorzitter) 

   Glenn Van Roey  (interne activiteiten) 

                   Sven Maes  (webmaster) 

                         Dieter Peeters  (GECORO)  

                            Peter Colpaert 

   Ine Janssens  

   Thomas Valgaeren 

 Secretaris: Ivan Dierckx (JD) 

 Penningmeester: Joost De Bondt (JD) 

 Afscheidnemend: Katrien Dieltjens 

De jeugdraad gaat eenparig akkoord met de intreding van het huidige bestuur. Proficiat! 

 

5.3. Subsidiedossier 2014-2015: 

De subsidiedocumenten, zoals overlopen tijdens vorige jeugdraad, moesten voor 7 september binnengebracht 

worden op de jeugddienst. Nog 1 jeugdbeweging moet het dossier binnenbrengen. 

Zodra alles binnen is, wordt de subsidieberekening aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. 

Daarna krijgen de vertegenwoordigers van de jeugdraad deze berekening via mail doorgestuurd en hebben jullie 15 

dagen om de dit na te kijken. Hopelijk kan dit voor volgende jeugdraad gebeuren (20 oktober) zodat we dan advies 

kunnen geven en de betaling vlak erna kan gebeuren. 

Het dossier van speelplein Horst wordt voor 15 november binnengebracht en volgt dezelfde weg, weliswaar met een 

andere timing. 

 

5.4. Projectsubsidies: 

Toneelgroep TnT vraagt een projectsubsidie aan voor hun toneelvoorstelling ‘Het Vagevuur’. De kosten die 

rechtstreeks verbonden zijn met de artistieke prestaties bedragen in totaal 356,58 euro voor het script en de 

opvoeringsrechten. 

De jeugddienst deed administratief nazicht van het dossier en het is conform het reglement. 

Kunnen we deze subsidie toekennen voor het werkingsjaar 2014-2015? 

Ook vragen we 500 euro projectsubsidie voor de jeugdraad via deze post voor de kosten die tijdens de 

Sinterklaasstoet werden gemaakt. Hierbij denken we dan aan de huur van de pakken. 

Jeugdhuis Kaddish doet een aanvraag voor 500 euro voor de artistieke prestaties tijdens het weekend van 55 jaar 

Kaddish. Hiervoor moeten nog de nodige documenten binnengebracht worden. 

De jeugdraad gaat akkoord met de drie aanvragen die als dusdanig in de toelagenlijst worden opgenomen. 

 

5.5. Vorming brandbestrijding 

Sinds enkele jaren organiseren we een vorming brandbestrijding bij de firma MD Group. Dit jaar hebben we terug 

financiële middelen van het meerjarenplan om een dergelijke vorming te laten doorgaan. Met het beschikbaar 

budget kunnen we 12 leden van de jeugdverenigingen die zich bezig houden met de brandveiligheid een vorming op 

maat geven. Deze vorming omvat: 1u theorie, 1u blindlopen in rook en 1u brand blussen. 

De jeugddienst doet navraag naar een beschikbare datum. Dit mag terug een zaterdag van 09u tot 12u zijn. 
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5.6. Wat leeft er ?  

Om elkaar te leren kennen leidt Dieter een speed date. 

 

5.7. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 28 november doet de Heilige Man zijn intrede in Schoten zoals afgelopen jaren. De stoet start normaal 

gezien om 14u aan het havenplein en komt om 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. 

Zoals steeds zijn de jeugdverenigingen meer dan welkom om deel te nemen aan de stoet. Een perfect moment om 

uw vereniging in de kijker te zetten. De jeugdraad sponsort 1 kg snoep per deelnemer per vereniging. 

Verenigingen die voorlopig al meelopen zijn: meisjeschiro St. Filippus, TnT, Circant en KSA. 

 

5.8. Jongerenfuif: 

De volgende jongerenfuif wordt georganiseerd op vrijdag 9 oktober, van 18u00 tot 23u00, in De Kaekelaar.  

Volgende principes worden wederom gevolgd: 

- Tijdstip: van 18u00 tot 23u00; 

- Alcohol- en rookvrij; 

- Voor jongeren die nét geen 16 jaar zijn; 

- De inkom bedraagt 2 euro met mogelijkheid van voorverkoop in de jeugddienst. 

Meer info bij: joost.debondt@schoten.be. 

Wij zoeken ook nog meerdere vrijwilligers voor de jongerenfuif. Als u hier interesse in heeft mag u zich altijd 

aanbieden bij Joost. Vrijwilligers die aanwezig willen zijn: Andy en Thomas. 

 

5.9. Evaluatie zomer van Schoten: 

De jeugddienst polste naar de mening van de zomeractiviteiten in Schoten. Uit de zeer beperkte respons mogen we 

concluderen dat het goed was. 

 

5.10. Vlottentocht: 

De jaarlijkse vlottentocht, georganiseerd door de jeugdraad, gaat door op zondag 27 september. We starten om 

14u00 ter hoogte van de Dalialaan en het stramien blijft ongewijzigd. De jeugddienst meet de dag ervoor de 

temperatuur van het water en communiceert dit met de deelnemers en via facebook. Hopelijk is het water warmer 

dan 16°C.  

Meer informatie vinden jullie terug in het reglement en op de flyers die worden rondgedeeld. 

Inschrijvingsformulieren moeten voor 23 september binnengebracht worden bij joost.debondt@schoten.be. 

Vrijwilligers die nog willen helpen zijn meer dan welkom en kunnen zich ook aanbieden bij Joost. 

Julie komt alvast helpen maar andere helpende handen zijn meer dan welkom!  

 

5.11. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op 10 november om 20u in JH Kaddish. Na evaluatie van het systeem van 2014 

waarbij er geshopt kon worden langs enkele tafels met uiteenlopende thema’s, willen we eerst algemene info geven 

aan de vergadertafel en daarna overgaan tot het shoppen voor de aparte vragen per vereniging.  

We denken aan volgende thema’s:  

- Financieel (subsidies, jubelerende verenigingen, fiscale attesten,…) 

- Gebouwen (grote verbouwingen, verzekeringen, preventie, controle brandveiligheid, verhuur,…) 

- Armoede & welzijn (loket gezinsondersteuning, sociale tarieven, hoe doorverwijzen, EHBO, …) 

- Gemeente (evenementen, afval, materiaal, vorming, meerjarenplan, activiteiten en aanbod,…) 

- Daarnaast nodigen we volgende externen uit: lokale politie, duurzaamheidsambtenaar en CGG (centrum 

voor geestelijke gezondheidszorg) in het kader van alcohol- en andere drugspreventie. 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/AfficheA3-10%202015.pdf
mailto:joost.debondt@schoten.be
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/reglement-vlottentocht-2015
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/affiche%20vlottentocht%202015.pdf
mailto:joost.debondt@schoten.be
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Het jeugdtreffen zou niet compleet zijn zonder een informeel luik waarbij alle verantwoordelijken met een 

drankje van gedachten kunnen wisselen aan de toog in JH Kaddish.  

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 20/10, 1/12, 12/01, 16/02, 22/03, 10/05 en 21/06. 

Jeugdtreffen: 10/11. 

 Dit jaar wordt het ‘Bal van de Burgemeester’ georganiseerd ten voordele van de VKSJ en KSA. Zoals u merkt, 

ook dit jaar weer ten voordele van jeugdbewegingen. 

 Na lang wachten deed de raad voor vergunningsbetwisting een uitspraak in het voordeel van de gemeente / 

scouts en gidsen 62e MVB. De discussie ging over het al dan niet mogen plaatsen van een noodtrap buiten het 

gebouw van het eerste verdiep naar beneden. Het groot verbouwingsdossier, lopende van 2008, kan dus hervat 

worden. 

 De handbalclub startte recent met papierophalingen en deelde hier flyers van rond. Enkele gemeentediensten 

wijzen op artikel 22 van het algemeen politiereglement over alternatieve ophalingen. Dit artikel zegt dat het 

verboden is om naast de gemeentelijke ophalingen een aparte ophaling te organiseren of uit te laten voeren 

door derden. Afwijkingen of uitzonderingen zijn mogelijk na schriftelijke aanvraag en goedkeuring door het 

college van burgemeester en schepenen. 

 Vorige vergadering toonden enkele leden van de jeugdraad interesse om mee na te denken over een BMX-

parcours in Schoten. De jeugddienst stelt voor om, als opstartmoment, naar het Zdenek Stybar BMX-parcours 

in Essen te gaan kijken en informatie te vragen aan de collega’s van de sportdienst van Essen. Best tijdens de 

werkuren van deze sportdienst: Geert, Thomas en Wouter gaan mee.  

 Op zaterdag 19 september gaat de eerste Gaasketelkoerse door op het gelijknamige plein van 13u tot 18u.  

 Op twee jeugdbewegingen na kreeg elke vereniging het kaartje van de jeugdraad op kamp aan. 

 Dit voorjaar deden milieu- en jeugddienst een rondgang langs verschillende jeugdverenigingen om de bomen 

na te kijken. Willem-Jan maakte hier een verslag van dat kortelings aan het college van burgemeester en 

schepenen wordt voorgelegd. 

 Bij Joost kan je terecht met vragen over paswoord of inhoud op de website www.jeugdraad-schoten.be.  

 Circant zoekt een standplaats voor hun nieuwe werfwagen. Veel geld kunnen ze niet geven, wel een gratis 

circusinitiatie.  

 Op dinsdag 6 oktober gaat de volgende bloedinzameling door. Glenn doet een warme oproep om samen te 

gaan en stuurt nog een uitnodiging. 

 Wouter benadrukt het belang van de jeugdraad. Informatie en advies moeten van de jeugdraad, via de leden, 

naar de achterban gaan en omgekeerd. De jeugdraad is meer dan een gezellige bijeenkomst, het is een 

vergadering van de vertegenwoordigers voor de jeugd van Schoten die deze mening doorgeeft aan het 

gemeentebestuur. 

 We moeten helaas afscheid nemen van Katrien als voorzitter van de jeugdraad. Hartelijk dank voor uw inzet 

tijdens afgelopen jaren!!! 

 

Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 20 oktober, om 20u00 in de jongenschiro St. Filippus. 

 

Het bestuur spreekt op 14 oktober om 19u af in de jeugddienst. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

http://www.jeugdraad-schoten.be/

