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Verslag vergadering jeugdraad 23 oktober 2018, 
werkingsjaar 2018-2019. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Julie Geens (onafhankelijk), Wouter Rombouts (schepen voor jeugd) 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Subsidiedossiers 2017-2018 

 Wat leeft er? Thema: Social Media & verenigingen 

 Evaluatie debattle – vlottentocht – vorming brandbestrijding 

 Activiteiten jeugdraad: jongerenfuif, jeugdtreffen, Sinterklaasstoet, lokalentocht en interne activiteit 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Subsidiedossier 2017-2018: 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 2 oktober 2018 de voorgestelde subsidieberekening goed.  

Op vrijdag 5 oktober kregen alle leden van de jeugdraad en verantwoordelijken dit overzicht in hun mailbox. 

Rekening houdende met de subsidiereglementen hadden de verenigingen 15 dagen tijd om hierop te reageren (dus 

tot 20 oktober). 

Tijdens de vorige vergadering werd er door de jeugdraad positief geadviseerd over deze berekening. 

Vanuit de verenigingen zelf kregen we ook geen bijkomende vragen en/of opmerkingen. 

Het dossier wordt nu dus overgemaakt aan de financiële dienst voor uitbetaling. 

In de rand geven we ook mee dat alle verenigingen op 23 oktober een erkenning kregen voor werkingsjaar 2017-

2018. Dit is belangrijk voor de volgende subsidies van het lopende werkingsjaar.  

 

5.2. Wat leeft er? Thema: Social Media & jeugdverenigingen: 

De reacties uit tijdens de vorige jeugdraad waren zeer uiteenlopend en bruikbaar. Omdat er meer ideeën zijn dan 

vergaderingen moeten we keuzes maken. 

Vandaag hebben we het over “social media & jeugdverenigingen”. Zijn er afspraken rond het gebruik van social 

media tijdens de bijeenkomsten? Zijn er al klachten of opmerkingen geweest over inhoud op social media? 

 De meeste verenigingen hebben één of meerdere pagina’s op social media en posten hier verschillende zaken 

op. 

 Er wordt rekening gehouden met het posten van foto’s, zeker als ouders laten weten dat hun kinderen niet op 

de foto mogen. 

 Er worden geen vaste afspraken gemaakt maar er wordt wel nagedacht over welke inhoud er gepost wordt. 

 Volgens de verenigingen zijn er nog geen of niet veel klachten binnen gekomen over ongepaste inhoud die 

online werd gezet door leiding. 

 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20181023.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/CBS%20berekening%2017-18%20def.pdf
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5.3. Evaluatie activiteiten:  

5.3.1. Debattle: 

Op vrijdag 28 oktober was het Debattle in Jeugdhuis Kaddish. Tijdens dit debat voor en door jeugd werd er door 

lokale politici over de verkiezingen in Schoten gedebatteerd. 

Deze avond was deel van een traject rond de verkiezingen dat samen met de jeugdraad opgevolgd werd. 

Het bestuur vindt het echter jammer dat de interesse vanuit de jeugdraad beperkt was. De jeugdraad is immers een 

officiële adviesraad en één van de taken van deze raad is de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en de 

inspraak te stimuleren. 

 

5.3.2. Vlottentocht: 

De vlottentocht moest dit jaar jammer genoeg geannuleerd worden omwille van het te koude water. De temperatuur 

was op donderdag gezakt naar 15.4° en zondag was het water zelfs maar 14.6°. Omdat de jeugddienst een 

minimumtemperatuur van 16° handhaaft, werd er in overleg met de schepen beslist om dit jaar te annuleren. 

Een heel jammere zaak, maar als organisatie kan de jeugddienst het risico niet lopen om het toch door te laten gaan 

met eventuele gevolgen. 

Moet er volgend jaar terug een vlottentocht georganiseerd worden of is het tijd voor iets anders? Moet het concept 

of reglement aangepast worden? 

 De algemene indruk is dat we dit jaar gewoon pech hebben gehad met de temperatuur van het water en dat 

het daarom niet direct nodig is om de vlottentocht te veranderen. 

 De meeste verenigingen vinden het concept van de vlottentocht leuk als competitieve activiteit tussen de 

verschillende verenigingen. 

 Voorlopige datum van de volgende vlottentocht: 29/09/2019 

Hier wordt tijdens een volgende jeugdraad nog verder over gesproken. 

 

5.3.3. Vorming brandbestrijding: 

Op zaterdag 20 oktober ging de vorming brandbestrijding door bij MD Group. 

Er waren 9 aanwezigen van de 19 beschikbare plaatsen. 

 De dag van de opleiding viel vlak na de Nacht van de Jeugdbeweging en daarom was er minder interesse. 

Een volgende vorming kan beter wat later (november-december) gepland worden. 

 

In 2019 wordt er terug een andere vorming gegeven voor alle leiding van de jeugdbewegingen. 

We vragen om eens na te denken over een mogelijk onderwerp van deze vorming en komen hier tijdens één van de 

volgende vergadering op terug. 

 

5.4. Activiteiten jeugdraad:  

5.4.1. Jongerenfuif: 

De volgende jongerenfuif wordt georganiseerd op vrijdag 9 november, 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 en de tickets zijn uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar aan de balie vrije tijd. 

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

Kandidaten om de avond zelf mee te helpen zijn nog steeds welkom en mogen zich aanbieden bij Joost. 

 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Flyer%20A5.jpg
mailto:joost.debondt@schoten.be
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5.4.2. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op dinsdag 27 november om 20u in Brasserie Vordensteyn (Sporthal), 

Vordensteinstraat in Schoten. 

We willen hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst kort algemene info geven aan de vergadertafel; 

- daarna kan iedereen shoppen met specifieke vragen per vereniging; 

- we sluiten af met een informeel luik aan de toog waarbij alle verantwoordelijken tijdens een drankje van 

gedachten kunnen wisselen. 

 

Om het aanbod tijdens het shoppen op te delen, werken we terug met thema’s. Hier een voorstel: 

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

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

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

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

 

We zouden het op prijs stellen als er van elke vereniging iemand aanwezig is omdat er tijdens deze avond veel 

nuttige informatie gegeven wordt. 

Er mogen vier personen per vereniging komen. Graag jullie verantwoordelijken, invullers van het subsidiedossier, 

groepsleiding, volwassen begeleiding, oudercomité,… op de hoogte brengen. 

Indien mogelijk ook graag op voorhand even verwittigen. 

 

5.4.3. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 24 november mogen we de Sint verwelkomen in Schoten. De stoet start om 14u aan het havenplein en 

komt rond 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kunnen alle kinderen de Sint groeten. 

Indien gewenst kan men ook het optreden van De Peatles volgen in de Kaekelaar. 

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: Chiro Bloemendaal, Jongens- en meisjeschiro Sint-Filippus. 

De verenigingen hebben met het verslag van vorige jeugdraad een uitnodiging gekregen en krijgen ook nu een 

herinnering. 

 

5.4.4. Lokalentocht: 

Met deze activiteit rijden we samen langs een viertal verenigingslokalen om op elke plek iets te drinken. Hiervoor 

rekenen we per locatie op ongeveer één uur en de tocht begint om 20u. 

Het voorstel is om dit op vrijdag 29 maart 2019 te laten doorgaan. Het liefst koppelen we de datum aan een 

festiviteit om daar af te sluiten? 

Volgende verenigingen willen hun deuren open stellen: chiro Terdonck, chiro Bloemendaal, KSA Sint-Jan, 

meisjeschiro Sint-Filippus, jeugdhuis Kaddish. 
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5.4.5. Interne activiteit:  

Jaarlijks organiseren we een leuke activiteit voor de leden van de jeugdraad in combinatie met een verkorte 

vergadering. Voorbeelden zijn: lasershooten, jeneverbowling, BBQ( met KUBBS), funbal,…  

Aangezien we dit op een avond plannen om daarna nog te blijven napraten, wordt de vergadering van mei (7/5) 

verplaatst van dinsdag naar zaterdag 11 mei. 

Ideeën: BBQ / moorddiner / bierfiets race / paintball / ballenbad voor volwassenen / cantus / springkastelen voor 

volwassenen 

Peter, Christophe & Nathalie werken samen met Julie verder uit en houden jullie op de hoogte van de plannen. 

6. Varia:  

 Olivier (Coppens) gaat in de gemeenteraad zetelen voor Groen. Vanaf januari zal hij daarom niet meer in het 

bestuur van de jeugdraad kunnen zitten. 

 Volgende vergaderdata: 11/12, 15/01, 19/02, 26/03, 7/05 en 18/06. 

Jeugdtreffen: 27/11 om 20u00 in Brasserie Vordensteyn (sporthal). 

 In bijlage bij het verslag zit een uitnodiging voor de herdenking van Wapenstilstand. Verenigingen die 

deelnemen krijgen een cadeaubon van een speelgoedwinkel. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 11 december, om 20u00 in de lokalen van Chiro Terdonck. 

Jeugdtreffen op dinsdag 27 november om 20u00 in Brasserie Vordensteyn (cafetaria sporthal). 

 

Voor verslag, 

Joost De Bondt 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Brief%20Herdenking%20Wapenstilstand.pdf

