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Verslag vergadering jeugdraad 11 december 2018, 
werkingsjaar 2018-2019. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Olivier van Hoornyck (Jong CD&V), Ansita Tandia (Koraal) 

3. Algemeen: 

- Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Brandveiligheid jeugdlokalen 

 Werkgroep meerjarenplan 

 Wat leeft er? Thema: Alcoholmisbruik in je vereniging 

 Evaluatie jongerenfuif, jeugdtreffen & Sinterklaasstoet 

 Activiteiten jeugdraad: lokalentocht en interne activiteit 

 Varia 

 

5. Agendapunten: 

5.1. Brandveiligheid jeugdlokalen: 

In 2018 is het 6 jaar geleden dat alle jeugdlokalen op brandveiligheid gecontroleerd werden door MD Group. Deze 

controle kaderde in de beleidsprioriteit “brandveiligheid”. 

Elk lokaal van de jeugdverenigingen werd gecontroleerd en kreeg achteraf een advies met bijhorend plan 

opgestuurd. 

Omdat in 2020 het nieuwe meerjarenplan in werking treed en de controles in 2018 dus 6 jaar geleden werden 

uitgevoerd, willen we dit werkingsjaar terug meer inzetten op deze materie. 

Ook de nieuwe Brandweerzone Rand is vragende partij om hier voldoende aandacht aan te besteden. 

We hebben per vereniging het advies & plan terug afgedrukt en dit mogen jullie meenemen. We willen vragen om 

tegen volgende vergadering in januari eens rond te gaan in jullie eigen lokaal en alvast te noteren als er zaken 

opgelost zijn of indien de situatie van jullie lokalen niet veranderd is. 

Waarom doen we dit? 

 We vinden het belangrijk dat alle jeugdlokalen brandveilig zijn. 

 Zolang er geen officiële controle gebeurd is, mag er eigenlijk geen enkel lokaal verhuurd worden. 

 De laatste jaren werd er extra budget gegeven voor verbouwingskosten in het kader van brandveiligheid. 

Indien blijk dat na al deze jaren er geen echte vooruitgang is in de lokalen, kan deze toelage terug geschroefd 

worden en dat willen we vermijden. 

Als je het verslag van je vereniging graag digitaal hebt, dan kan je dat aan de jeugddienst vragen. 

Volgende vergaderingen wordt dit punt terug opgenomen en verder behandeld. 

 

5.2. Werkgroep meerjarenplan 

In 2019 willen we terug met een werkgroep rond het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 starten. Tijdens deze 

werkgroep worden de huidige & toekomstige prioriteiten kritisch bekeken. Ook de verschillende 

subsidiemogelijkheden komen aan bod en er wordt bekeken waar en hoe deze eventueel aangepast kunnen worden 

aan het nieuwe meerjarenplan. 

Omdat de jeugdraad advies kan geven voor het nieuwe meerjarenplan, vinden we het zeker nuttig (én nodig) dat we 

met deze vergadering hierover praten. 

Er zullen een aantal vergadermomenten gepland worden zodat we in november of december een advies met de 

jeugdraad kunnen formuleren. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%20181211.pdf
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Tijdens de jeugdraad van januari komen we hierop terug en stellen we een werkgroep samen. 

Reeds geïnteresseerden mogen zich alvast aanmelden bij iemand van het bestuur of de jeugddienst. 

 

5.3. Evaluatie activiteiten:  

5.3.1. Jongerenfuif – vrijdag 9/11/18: 

We evalueren de jongerenfuif van vrijdag 9 november 2018. 

  650 verkochte kaarten / 600 bezoekers over heel de avond 

 Zonder incidenten verlopen 

 Genoeg medewerkers, maar nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom! 

 Een aftermovie (gemaakt door de dochter van onze huis-DJ Ive) staat online: 

https://youtu.be/8iTa_udmjcw 

 

De volgende jongerenfuif gaat door op vrijdag 17 mei 2019. Voorverkoop vanaf maandag 18 maart 2019. 

Heb je zin om mee te helpen? Laat het dan zeker en vast weten! 

 

5.3.2. Jeugdtreffen: 

Op 27 november ging het jeugdtreffen door in Sporthal Vordensteyn met een 35-tal aanwezigen waarbij de meeste 

jeugdverenigingen waren vertegenwoordigd. 

Het jeugdtreffen is een extra vergadering waarbij we meer algemene informatie voor verenigingen geven. Achteraf 

is er dan tijd om gerichte vragen te stellen aan de jeugddienst. Thema’s die aan bod kwamen: financieel, gebouwen, 

armoede & welzijn, algemene gemeentelijke zaken. 

We willen dit graag evalueren om zo de informatie nog meer op jullie maat af te kunnen stemmen. 

 

 Het is een goed overlegmoment met de mensen van de jeugddienst. 

 Emmaus / Juno: 

 Tijdens het jeugdtreffen werd begeleidingstehuis Juno toegelicht en bleken er alvast een aantal 

toffe ideeën te zijn om samen te werken en nader kennis te maken. 

Het bestuur wil graag weten of er al verdere plannen gemaakt werden? 

 Enkele verenigingen hebben al verdere afspraken gemaakt om kennis te maken met elkaar 

of samen activiteiten te doen. 

 Wegens verkeerde interne communicatie waren er twee verenigingen niet aanwezig. 

Het verslag en alle documentatie van het jeugdtreffen wordt later opgestuurd naar alle verenigingen. Zo kan alle 

informatie nog eens bekeken worden. 

 

5.3.3. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 24 november ontvingen we de Sint in Schoten. De stoet startte om 14u00 aan het havenplein en kwam 

rond 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kwamen vele kinderen de Sint groeten. 

De stoet was gecombineerd met twee optredens van De Peatles in de Kaekelaar waarbij we ongeveer 270 kinderen 

als bezoekers hadden. 

Jongens- & Meisjeschiro St. Filippus, Muziekkapel KSA en Chiro Bloemendaal gingen mee in de stoet en zij 

kregen snoep van de jeugdraad ter ondersteuning. 

Ze vonden het ook een geslaagde editie en hadden geen opmerkingen. 

Omdat het ondanks de weerberichten toch droog bleef, stonden er terug vele kinderen en ouders langs de weg. 

 

https://youtu.be/8iTa_udmjcw
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5.4. Wat leeft er? Thema: “Alcoholmisbruik in je vereniging”: 

 De jeugdraad bespreekt het gekozen thema aan de hand van enkele stellingen. (waarvoor dank aan de 

voorzitter) 

 “Alcohol heeft geen plaats bij ons in de vereniging” 

 Bij één vereniging wordt er nooit alcohol gebruikt. 

 De andere verenigingen vertellen dat er geen directe vraag naar is maar dat er tijdens 

“specialere” activiteiten wel eens alcohol gedronken wordt. (natuurlijk indien de leden & 

leiding de juiste leeftijd hebben) 

 In Jeugdhuis Kaddish merken ze dat de piek in extreem alcoholverbruik voorbij is. 

Er wordt blijkbaar ook bewuster met het alcoholgebruik omgegaan. Er wordt meer van 

genoten (door speciale bieren te drinken) dan te overdrijven in hoeveelheid. 

 “Onze leden mogen alcohol drinken op de vereniging” 

 Tijdens gewone activiteiten wordt dit bij geen enkele vereniging toegestaan. 

 Bij activiteiten die op andere momenten doorgaan (bijvoorbeeld feestweekends, cafés, extra 

activiteiten), wordt het wel eens toegestaan maar ook gecontroleerd door de leiding. 

 Tijdens kampen of weekends wordt het bij de oudste afdelingen (+16 jaar) wel eens 

toegestaan maar ook steeds onder controle van de leiding. 

 “Leden en leiding mogen zoveel drinken als ze willen” 

 Ofwel worden er op voorhand regels gemaakt (zoals bijvoorbeeld X aantal consumpties op 

kamp) ofwel wordt er tijdens het drinken zelf in het oog gehouden dat niemand echt teveel 

drinkt. 

 “Bij ons is er wel eens leiding dronken in het bijzijn van leden.” 

 Als dit gebeurt, dan is dit tijdens een andere activiteit dan tijdens de gewone werking. 

 Het kan ook wel eens gebeuren dat leiding en leden op hetzelfde evenement aanwezig zijn 

en elkaar daar dronken tegenkomen. 

 Tijdens de gewone activiteiten is er geen sprake van dronken zijn. 

 

Conclusie: Er worden steeds regels gemaakt waar iedereen zich aan dient te houden of er is altijd wel iemand die 

een oogje in het zeil houdt. 

Elke vereniging is er zich ook wel bewust van dat dit gecontroleerd dient te worden. 

 

 Het bestuur merkte op dat enkele opgegeven onderwerpen van “Wat leeft er?” misschien kaderen in een huidige 

(probleem)situatie. We willen hier nog even benadrukken dat jullie met vragen altijd bij de jeugddienst terecht 

kunnen indien dit onderwerp niet het gekozen onderwerp van de vergadering is. 

Mogelijks kunnen we (of iemand anders van de jeugdraad) jullie dan meer informatie of contactpersonen 

doorspelen. 

Het onderwerp kan dan zeker en vast een volgende keer aan bod komen. 

 

5.5. Activiteiten jeugdraad:  

5.5.1. Lokalentocht: 

Vorige vergadering stelde de werkgroep voor om de lokalentocht op vrijdag 29 maart 2019 te organiseren. 

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

meisjeschiro Sint-Filippus, jeugdhuis Kaddish. 

 Is er op vrijdag 29 maart ergens een leuke activiteit waar we kunnen afsluiten of ziet één van de verenigingen 

het zitten om een afsluiter te voorzien? 

 Er blijkt niet meteen een reeds georganiseerd feestje te zijn. 

Vaartkantje wil dan wel een TD in JH Kaddish organiseren als afsluiter. 

 De werkgroep wilde eigenlijk slechts 4 locaties op één avond bezoeken om bij ieder lokaal tijd genoeg te 

kunnen uittrekken. 

Chiro Terdonck offert zich op om dit jaar dan over te slaan. 
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 Julie wil ook graag 1 contactpersoon per locatie / vereniging om verdere afspraken mee te maken. 

Contactgegevens worden doorgegeven. 

 

5.5.2. Interne activiteit: 

Vorige vergadering beslisten we om de interne activiteit op zaterdag 11 mei 2019 door te laten gaan. 

Voorstellen waren: BBQ / moorddiner / bierfiets (race) / paintball / ballenbad voor volwassenen / cantus / 

springkastelen voor volwassenen. 

Opmerkingen: 

 We willen als jeugdraad niet het beeld geven van een bijeenkomst gevoed door alcohol. Daarom worden de 

bierfiets & cantus alvast niet weerhouden. 

 Een combinatie van iets competitief en een leuke activiteit zou zeker gepast zijn. 

Hierbij wordt gedacht aan een springkasteel met opdrachten waarbij iedereen het tegen iedereen kan opnemen. 

 Brecht, Nathalie & Julie willen zich hier verder mee bezig houden. 

Joost volgt dit mee op. 

De werkgroep buigt zich dus verder over de voorstellen en komt volgende jeugdraad met een voorstel. 

Noteer alvast zaterdag 11 mei 2019 vanaf 17u in je agenda!!! 

 

6. Varia:  

 Vorming 2019: 

 In 2019 willen we een andere vorming geven om af te wisselen met de vorming rond 

brandbestrijding. 

Zijn er ideeën over wat deze vorming zou moeten gaan? 

 EHBO voor jeugdwerkers 

 Dit is misschien gemakkelijker / handiger als dit per vereniging gedaan wordt 

en niet in grote groep. 

De kosten van een vorming EHBO kunnen trouwens ingediend worden als 

kadervorming en worden terugbetaald. 

 Vorming rond praktijk / techniek 

 Vorming over technische aspecten van een lokaal / elektriciteit / … 

 Niet voor elke vereniging interessant omdat er verenigingen zijn met een 

werkgroep / oudercomité die zulke zaken opvolgen en hiervoor ook geschikt 

zijn. 

 Vorming / workshop rond ecologie / ecologische voetafdruk 

 De vorming zou in november of december 2019 doorgaan. 

 Het bestuur en de jeugddienst bekijken de voorstellen verder en houden jullie op de hoogte! 

 De jeugddienst organiseert de jaarlijks receptie voor alle vrijwilligers op vrijdag 15 maart 2019 in Het 

Kelderke in het Kasteel van Schoten, vanaf 20u00. Wees welkom!!! 

 Julie heeft tijdens het jeugdtreffen al een heel aantal activiteiten van de verschillende verenigingen in een 

handige kalender gegoten. 

Zo kan er misschien rekening met elkaar gehouden worden bij het organiseren van andere activiteiten. 

De kalender zal ook online geplaatst worden. 

Als jullie nog andere (jaarlijks terugkerende) activiteiten hebben, mogen jullie dit altijd laten weten! 

Mogelijk plaatsen we ook andere data (indieningsdata subsidies, vergaderingen,…) op deze kalender. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%202019.pdf
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 Schoten Loopt Warm op woensdag 19 december van 17u – 21u: 

 Een actie van de Schotense Sportdienst voor de Warmste Week. 

 Ten voordele van Begeleidingstehuis Juno in Schoten. 

 Leuke activiteit om als vereniging aan deel te nemen (in uniform)! 

 Leuke prijzen te winnen bij deelname. 

 Meer info: Facebook: Schoten loopt warm voor Juno 

 Er zou een stuk bosgrond aan de Ransuildreef te koop worden aangeboden? Klopt dit? 

Dit is het bos dat vroeger door verenigingen als speelbos gebruikt werd. 

Heeft de gemeente interesse om dit bos aan te kopen om er speelbos van te maken? 

 Wouter Rombouts: Dit stuk bos wordt inderdaad te koop aangeboden. Het gaat om een stuk van 

5,5 hectare (of 55.000 m²). 

De gemeente heeft een schattingsverslag aangevraagd en wacht dit af om hierover uitspraken te 

doen. 

We zijn wel op de hoogte van deze verkoop. 

 Als er meer juiste informatie over beschikbaar is, dan wordt deze naar jullie verspreid. 

 De vraag wordt gesteld hoe de Christus Koning zondag (van de chiro) leuker gemaakt kan worden? 

 Groepsactiviteiten / mis zelf mee organiseren en aantrekkelijker maken / op weekend gaan / 

massaspelen met ouders erbij / … 

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

 De subsidies voor werkingsjaar 2017-2018 werden gestort. 

De terugbetaling van vorming is nog niet gedaan omwille van personeelstekort bij de financiële dienst. 

 We nodigen iedereen uit op Schoten Schol: zondag 6 januari 2019 van 11u tot 13u. 

 We delen richtlijnen uit voor het gebruik van feestvuurwerk. 

 Ook dit jaar rijden de feestbussen weer van oud- op nieuw. Tickets moeten op voorhand online via 

www.schoten.be/oudejaarsnacht aangevraagd worden. 

 Het is vandaag de laatste vergadering van schepen Wouter Rombouts. We willen hem bedanken voor zijn inzet 

de afgelopen jaren en geven hem een klein cadeautje. 

 Ook Olivier stopt als bestuurslid van de jeugdraad om deze voor de gemeenteraad om te wisselen. We willen 

ook hem bedanken voor de afgelopen jaren dat hij in het bestuur zetelde en veel succes wensen met zijn 

nieuwe uitdaging! 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. 

Ze worden ook genoteerd om op de algemene kalender te plaatsen. Deze kalender vinden jullie in bijlage terug. 

Volgende vergadering: dinsdag 15 januari 2019, om 20u00 in de lokalen van Scouts den 62 (Lindenlei 2) 

Iedereen is ook van harte welkom op Schoten Schol, zondag 6 januari van 11u00 – 13u00 op het marktplein. 

 

 

Voor verslag, 

Joost De Bondt 

https://www.facebook.com/events/286357098753184/
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/schoten_schol_2019-01.jpg
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Verknal-uw-feest-niet.pdf
http://www.schoten.be/oudejaarsnacht
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%202019.pdf

