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Verslag vergadering jeugdraad 16 januari 2018, 
werkingsjaar 2017-2018. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Anke Janssens, Lisa Timmermans (Chiro Bloemendaal) en Andy Willemsens 

(onafhankelijk). 

3. Algemeen: 

- Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

- Annick Degrève werd op 9 januari aangesteld als nieuwe jeugdconsulent. De komende vergaderingen volgt 

ze mee om vanaf volgend werkingsjaar de jeugdraad over te nemen van Ivan.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Subsidiereglementen 

 Centrale agendapunten  

 Wat leeft er? Thema: Relaties in de leidingsploeg 

 Evaluatie feestbus en Schoten Schol 

 Activiteiten jeugdraad: lokalentocht en interne activiteit 

 Debattle en werkgroep jeugdbeleid 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. 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. 

- jeugdverenigingen (onderverdeling jeugdbewegingen, AKB en speelplein) 

- jeugdhuizen 

- vorming jeugdwerk 

- grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen (aangepast in 2016) 

- onderhoudswerken aan jeugdlokalen (aangepast in 2016) 

- projectsubsidies 

- gehandicaptenwerking  

- repetitieruimte 

 

Vorige vergadering kwam het voorstel om subsidie voor bustransport (openbaar of kampvervoer) te voorzien. Dit 

nemen we mee naar de werkgroep jeugdbeleid in voorbereiding van de subsidie in 2019. Het heeft dus geen 

betrekking op voorliggende reglementen. 

De afgevaardigden van speelplein Horst melden dat ze weldra starten met een werking voor kinderen met een 

beperking. Hoogstwaarschijnlijk komen ze hiermee ook in aanmerking voor de toelage ‘gehandicaptenwerking’. 

 

De jeugdraad geeft eenparig positief advies over de voorgestelde subsidiereglementen. 

 

5.2. Centrale agendapunten:  

Vorige vergadering ging elke afgevaardigde met enkele vragen terug naar de vereniging. We overlopen de 

antwoorden. Hier de samenvatting: 

 De verenigingen geven aan dat ze voldoende (groene) speelruimte in de buurt hebben. 

 Het meest spelen ze in de officiële of officieuze speelbossen het dichtst bij de lokalen. 

 De bossen waarvoor bijkomende toelating wordt gevraagd zijn privé of natuurgebied. 

 Enkele moeilijke verkeerspunten op weg naar de bossen zijn: 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20180116.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/subsidiereglementen%202017-2018%20samengevoegd%20DEF.pdf
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o De bocht in de Wijtschotbaan ter hoogte van het dierenasiel. 

o Het gebrek aan voetpad en oversteek op de Alfons Servaislaan thv de Scouts & Gidsen 14e. 

o De drukke Horstebaan thv speelplein Horst en het gebrek aan een gemachtigd opzichter. 

 Tot slot vragen jongens- en meisjeschiro St. Filippus naar enige zekerheid over het behoud van natuurgebied ’t 

Asbroek. Kan er bijkomend onderzocht worden of de boomplantage van Van Mol opengesteld kan worden? 

 

5.3. Evaluatie activiteiten:  

5.3.1. Feestbus: 

Er zijn enkele aanwezigen die gebruik maakten van de feestbus met vernieuwde systeem.  

Volgende bemerkingen: 

- Gratis rijden met de bus blijkt achteraf toch € 0,15 te bedragen wegens de betalende SMS. 

- Er komen meldingen van gebruikers die zich meer dan drie dagen vooraf registreerden. Ze kregen geen 

bevestiging en moesten uiteindelijk € 3,15 betalen. 

- De bus in Antwerpen omstreeks 03u was er niet. Het was wachten tot 06u vooraleer men naar huis kon met 

de feestbus. 

 

Gebruik van feestbus-tickets De Lijn:  

- 213 geregistreerde tickets op voorhand;  

- 106 gebruikte tickets de avond zelf; 

- Aantal andere gebruikers (abonnementen, lijnkaarten,…) krijgen we in februari; 

- Vorig jaar waren er 649 gebruikers. 

Mogelijk krijgen we volgend jaar geen financiële tegemoetkoming meer. Dan zou de kost voor het huidige systeem 

oplopen tot € 2.677,5 (twee bussen). € 1.147,50 voor de gezamenlijke bus en € 1.530 voor de Schotense bus. 

 

5.3.2. Schoten Schol: 

Zondag 7 januari organiseerde het gemeentebestuur de 11de editie van de nieuwjaarsreceptie op de markt.  

De aanwezigen vinden dat het concept goed is en behouden mag blijven. Het blijft spijtig dat er geen ballonnen 

meer zijn. 

Volgend jaar valt Schoten Schol samen met driekoningen. Bij navraag zijn er geen geïnteresseerde verenigingen om 

deel te nemen aan een mogelijke zangstonde. 

 

5.4. Wat leeft er? Thema: Relaties in de leidingsploeg:  

Dit thema werd ook aangereikt tijdens de initiële bevraging. Zijn er relaties in de leidingsploeg of tussen leiding en 

leden? Hoe gaan jullie hiermee om en/of wat zijn de afspraken? 

- De meeste verenigingen hebben geen speciale afspraken. 

- Veelal wordt de leiding niet in dezelfde groep geplaatst. 

- In Horst is het vormen van koppeltjes moeilijk bij te houden. Bijgevolg is het ook moeilijk om hierop in te 

spelen. 

 

5.5. Activiteiten jeugdraad:  

5.5.1. Lokalentocht: 

Vrijdag 16 maart 2018 langs 5 verenigingen doorheen Schoten. We rekenen één uur per vereniging (50 min. 

aanwezig + 10 min. verplaatsing). 

- Start aan Chiro Terdonck om 20u30 

- KSA: 21u30 

- Chiro Bloemendaal: 22u30 

- JH Kaddish: 23u30 

- Jongenschiro St. Filippus: 00u30 
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Concrete afspraken: 

- 1 verantwoordelijke per vereniging doorgeven aan Julie of Andy. 

- Vaste consumptieprijs aan € 1. Kaddish zoekt nog een oplossing voor de duurdere jetons. 

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

aan het eigen lokaal. 

- 15 minuten op voorhand moet er zeker iemand in het lokaal aanwezig zijn. 

- De locaties voorzien chips of iets anders qua snack. 

 

5.5.2. Interne activiteit: 

Zaterdag 5 mei 2018 staat de activiteit op de planning. Bij nazicht blijkt dat de combinatie vergaderen, bowlen en 

BBQ moeilijk haalbaar is. Ofwel is het bowlen, eten en vergaderen op één locatie; ofwel organiseren we een BBQ 

met bijhorende activiteit in Schoten. 

Na stemming herzien we ons oorspronkelijk plan. We kunnen in speelplein Horst terecht voor de vergadering en de 

BBQ (via slager Ivan). 

Normaal gezien zijn er wel genoeg faciliteiten op het terrein om een creatieve activiteit te laten plaatsvinden.  

Ideeën zijn: een big slide, Archery Tag of opnieuw lasershooten. 

 

5.6. Debattle en werkgroep jeugdbeleid:  

De werkgroep komt op 22 januari om 19u30 samen in het kasteel van Schoten tijdens een eerste vergadering.  

We willen ook de kinderen, jongeren en alle betrokkenen bevragen over het jeugdbeleid. Hierbij volgen we het 

Debattle-schema zoals vorige vergadering werd voorgelegd. www.debattle.be  

 

Ondertussen ontving de jeugddienst een debattlespel. Na de vergadering willen we het graag eens testen met enkele 

geïnteresseerden. 

Timing Debattle in Schoten: 

 Januari: eerste werkgroep met nazicht statuten jeugdraad en overzicht huidig beleid. 

 Tot februari ideeën verzamelen. Vb: digitale bevraging (Google), E-book via Facebook, Caravan, op straat,… 

 Februari: informatie aanreiken voor partijprogramma’s in samenwerking met de politieke jongerenpartijen. 

 Maart – september: debattleweekend voorbereiden. 

 Weekend 28/29/30 september: Debattle. 

 November – december: vorm geven aan eerste plannen. 

 Januari – november 2019: opmaak meerjarenplan. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 20/02, 27/03, 8/05 en 19/06. 

 Circant veranderde op 31 december 2017 van naam naar Circo D’ell Fuego. 

 De datum van de vlottentocht werd definitief vastgelegd op zondag 30 september 2018. Op deze datum kunnen 

de meeste verenigingen aanwezig zijn. 

 De nieuwe beroepskracht van JH Kaddish start op 22 januari. Hopelijk kan hij zich komen voorstellen tijdens 

de jeugdraad van februari. Ook de twee andere beroepskrachten starten op 22/01. 

 KIOS vzw (kinderopvang Schoten) zoekt naar medewerkers in de voor- middag- en naopvang in de 

basisscholen. Hiervoor zochten we in het verleden steeds bij (groot)ouders maar we doen graag een oproep bij 

jongeren. Mogelijk is dit te combineren met de studies, ander werk of heb je nog geen werk? Dit kan als 

vrijwilliger, wijk-werker, jobstudent of in contractueel verband. Meer info bij Ivan. 

 Er is een verandering in terugbetaling lidgeld via de mutualiteiten. In bijlage vinden jullie deze info. 

 De jeugddienst kreeg de eerste ontwerpen van het fietspark binnen. De jeugdraad heeft een duidelijke voorkeur 

voor het ontwerp met een aparte kids zone. Daarnaast is er de vraag naar één grote startberg. Verlichting is niet 

aan de orde. 

https://www.avontuurlijk-natuurlijk.be/archery-tag/
http://www.debattle.be/
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Terugbetalingen%20via%20mutualiteit%202018%20DEF.pdf
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7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 20 februari 2018, om 20u00 in de lokalen van speelplein Horst,  

Horstebaan 14. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

 


