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Verslag vergadering jeugdraad 19 juni 2018 
werkingsjaar 2017-2018 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Kevin Maes (Jong N-VA) 

 

3. Algemeen: 

- Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

- We nemen afscheid van Dieter Peeters. Hij zetelt sinds werkingsjaar 2006-2007 in de jeugdraad, eerst als 

afgevaardigde van KSA, daarna als voorzitter en onafhankelijke + bestuurslid.  

Ook zwaaien we Geert van Echelpoel uit. Hij neemt na vele jaren afscheid van de jeugdraad als stichter 

van Circus Hawdoe, later Circant dat werd opgenomen in Circo d’ell Fuego.  

In principe was het ook de laatste jeugdraad voor Ivan Dierckx en zal Annick Degrève de fakkel 

overnemen als jeugdconsulent. De overdracht wordt uitgesteld tot januari omwille omdat Annick in 

september met bevallingsverlof gaat. 

We willen via deze weg alle uittreders hartelijk danken voor hun fantastische bijdrage en inzet !!! 

- We delen een blad rond om de kampadressen van de verschillende verenigingen te krijgen. 

 

4. Agenda:  

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Evaluatie interne activiteit 

 Debattle 

 Vlottentocht 

 Vorming brandbestrijding 

 Wat leeft er? Thema: Slapen op kamp. 

 Samenwerking gemeente, CAW en secundaire scholen 

 Volgend werkingsjaar: vergaderdata en bestuur 

 Projectsubsidie Koraal vzw 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Evaluatie interne activiteit:  

Vorige jeugdraad werd gecombineerd met een barbecue en lasershoot. We willen graag wat feedback: 

- Weinig volk. Enkele verenigingen waren afwezig wegens eigen activiteiten of kampraad.  

- Toch vinden de verenigingen een gezellige activiteit aangewezen. 

- De jeugddienst ervaarde op het einde jammer genoeg een gebrek aan respect waar er niet mee werd 

opgeruimd of deftig afscheid werd genomen.  

- Weinig feedback voor de rest. 

 

5.2. Debattle:  

Tom De Cock (presentator MNM) werd ons toegewezen in een wedstrijd van VVJ. Hij kan modereren op vrijdag 

28 september 2018 in JH Kaddish om 20u00. 

- De thema’s uit het manifest moeten bespreekbaar gemaakt worden zonder het té serieus te willen 

vormgeven. 

- Per opkomende partij vragen we 1 afgevaardigde. We laten de politieke partijen zelf kiezen maar prefereren 

iemand die wat feeling heeft met de doelgroep (bij voorkeur iemand uit de jongerenpartij).  

- Promo via Facebook en smartschool (september). 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%2019%20juni%202018.pdf
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- Andere ideeën:  

o Eerst droog debat dan met tafeltjes werken. 

o Rock optreden op het einde. 

o … 

 

5.3. Vlottentocht: 

De vlottentocht gaat door op zondag 30 september 2018 en start om 14u00.  

Het reglement wordt nagekeken en besproken. Hierbij leggen we de klemtoon op het sportief gedrag van alle 

verenigingen! Aan alle politieke afgevaardigden of geïnteresseerden willen we vragen om deze activiteit niet als 

politieke promostunt te gebruiken en aan de jeugd te laten. 

We zoeken nog enkele wedstrijdcategorieën naast de strijd om de wisselbeker maar er zijn geen inspirerende 

ideeën tijdens de jeugdraad. Vb. winnende land WK voetbal, zeemonsters, feest, hoogste vlot … 

Inschrijvingsformulieren en reglementen worden verstuurd naar alle verenigingen zodat de inschrijvingen kunnen 

starten. Check ook zeker de facebookpagina van de jeugddienst voor meer informatie.  

Vrijwilligers mogen zich nog aanmelden bij joost.debondt@schoten.be. Met hoe meer we zijn hoe uitgebreider het 

aanbod de dag zelf. 

 

5.4. Vorming brandbestrijding: 

Dit jaar kan elke vereniging weer 1 of 2 personen afvaardigen om een vorming brandbestrijding te volgen bij MD 

Group. Bij navraag waren er nog twee beschikbare data. De jeugddienst legde 20 oktober vast omdat de andere 

datum in de zomervakantie viel. 

Deze vorming vindt plaats op 20/10 om 9u bij MD Group, Metropoolstraat 11 te Schoten. Zij reiken ook een attest 

uit aan de deelnemers. In september verzamelen we de namen van de 19 deelnemers. 

 

5.5. Wat leeft er? Thema: Slapen op kamp:  

Wat doet de leiding op kamp als de leden zijn gaan slapen? / Slapen de jongens en meisjes gemengd? 

- Meisjeschiro Sint-Filippus: leden slapen uiteraard niet gemengd; er wordt eerst vergaderd (LK) en dan iets 

gedronken. Hier zijn duidelijke afspraken over wie bv. BOB is. 

- 62e: slapen gemengd; soms apart omwille van praktische redenen. Wat betreft nachttoezicht legt Scouts & 

Gidsen Vlaanderen strenge regels op.  

- 14e: slapen apart; bespreken elke avond de dag erna; zelfde regels als 62. 

- Antoontje: slapen gemengd; moeten steeds 2 BOB’s zijn. 

- Terdonck: slapen apart, 1 BOB per groep. 

- KSA: slapen apart, waken eerst bij de jongere afdelingen, BOB-lijst. 

- Don Bosco: slapen gemengd, eerst vergadering daarna iets drinken. BOB kiezen is nooit een probleem. 

- Koraal: jeugdvakanties, slapen apart, er staat 24/7 iemand paraat. 

- Enaxi: slapen apart, eventueel ook per leeftijd, er wordt geen alcohol op weekend meegenomen. 

- Circo d’ell Feugo: gaan niet op kamp. 

- Jong Vlaams Belang: gaan niet op kamp. 

 

5.6. Samenwerking gemeente, CAW en secundaire scholen:  

De cijfers schooluitval en onderwijs kansarmoede indicator (OKI) liggen in Schoten hoger dan bij de 

buurgemeenten (excl. Antwerpen). Daarom onderzochten we wat de mogelijkheden zijn om jongeren te 

ondersteunen en samen op zoek te gaan naar hun potentieel om de kans op schooluitval te verlagen. 

De Kwadraat-werking van CAW was hier een antwoord op. Het college van burgemeester en schepenen 

onderschreef deze visie en gaat akkoord om vanaf september een soortgelijk systeem als Kwadraat in Antwerpen uit 

te rollen in drie Schotense secundaire scholen. 

mailto:joost.debondt@schoten.be
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De link tussen diploma en kans op armoede is duidelijk aantoonbaar dus werken we op middellange termijn aan 

het verlagen van de kansarmoede bij kinderen. 

Concreet bieden we drie zaken aan: 

- Een jongerencoach in de scholen die beginnende problematieken probeert te ondervangen als buddy. 

- Een vorming rots & water in de moeilijkere klassen om de groepsdynamiek te versterken en jongeren 

sterker te maken. 

- De algemene ondersteuning van CAW / JAC volgt en wordt in Schoten aangeboden voor alle jongeren die 

met vragen zitten. 

Deelnemende scholen zijn: Atheneum, Sint-Jozef Instituut en Sint-Cordula Instituut. Zij hebben de hoogste OKI-

cijfers. 

 

5.7. Volgend werkingsjaar:  

De vergaderdata voor werkingsjaar 2018-2019 werden vorige vergadering voorgesteld om nu goed te keuren. 

Hierbij behouden we nog steeds dinsdagavond om 20u.  

 Jeugdraad: 25/09; 23/10; 11/12; 15/01; 19/02; 26/03; 07/05; 18/06 

 Jeugdtreffen: 20/11 

Het huidige bestuur is uittredend tijdens de volgende vergadering. Er dient bijgevolg een nieuw bestuur 

geïnstalleerd te worden. Voorlopige kandidaten: Julie Geens, Peter Colpaert, Jelmer Snoeys en Andy Willemsens. 

Andere kandidaten kunnen zich melden via het formulier voor vertegenwoordigers in de jeugdraad 2018-2019 dat 

u in het subsidiedossier vindt.  

Deze personen worden verwacht tijdens de bestuursvergadering die de vergadering van september voorbereidt, voor 

introductie en verdeling bestuursfuncties. 

Daarnaast doen we een oproep aan alle leden van de jeugdraad die actief zijn in meerdere verenigingen. Gelieve na 

te denken voor welke vereniging je volgend jaar zal zetelen en zet deze figuurlijke pet ook op tijdens de 

vergadering. Hierbij willen we vermijden dat één vereniging door meer dan twee personen wordt vertegenwoordigd 

wat onduidelijk is tijdens discussies. 

Naast de vereniging waarvoor je zetelt is het nog belangrijker dat je het algemeen belang van de Schotense kinderen 

en jongeren voor ogen houdt. 

 

5.8. Projectsubsidie Koraal vzw: 

Op het domein van Horst vonden de laatste maanden verbouwingswerken plaats. Op zaterdag 30 juni wordt het 

speelplein officieel ingehuldigd met een openingsfeest. Om tijdens deze open speelpleindag extra aanbod te kunnen 

aanbieden wil Koraal een springkasteel huren. Dit kan echter niet met het werkingsbudget voor de zomer. 

De jeugdraad geeft goedkeuring voor deze projectsubsidie. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 25/09; 23/10; 11/12; 15/01; 19/02; 26/03; 07/05; 18/06 

 Verenigingen die zich willen inschrijven om een stand met PHS te zetten kunnen zich nog steeds kandidaat 

stellen aan Laura Peelman via laura.peelman@schoten.be.  

 De zomerbrochure met de verschillende Schotense evenementen wordt rondgedeeld. 

 Geen centraal thema volgend jaar. We doen wel een oproep om alle punten op tafel te gooien zodat we ze 

samen bespreken. 

 Legerstock Debackere bezorgde informatie over een speciaal aanbod voor jeugdwerking. Geïnteresseerden 

konden de folder meenemen. 

 Unizo Provincie Antwerpen gaat deze zomer op zoek naar Dé Meest Ondernemende Jeugdbeweging 2018 van 

Antwerpen. Alle info is te vinden op www.meestondernemendejeugdbeweging.be.  

mailto:laura.peelman@schoten.be
http://www.meestondernemendejeugdbeweging.be/


 4 

 Enaxi heeft nog zetels die ze uit een Lijn-bus hebben gehaald. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 

Enaxi.  

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

 

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 25 september in het Park-iet of kasteel van Schoten. 

 

Voor verslag, 

Annick Degrève en Ivan Dierckx 


