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Verslag vergadering jeugdraad 20 februari 2018, 
werkingsjaar 2017-2018. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

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

3. Algemeen: 

 Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 Mitchel Geens, de nieuwe beroepskracht van JH Kaddish stelt zich voor. Mitchel is de contactpersoon van 

Kaddish voor de jeugdverenigingen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Einde TnT 

 Activiteiten jeugdraad: lokalentocht, interne activiteit en jongerenfuif 

 Debattle en werkgroep jeugdbeleid 

 Wat leeft er? Thema: Drankmisbruik bij minderjarigen 

 Projectsubsidies: Festifans vzw, Enaxi vzw en Chiro Don Bosco 

 Zomertent 

 Algemeen erkenningsreglement 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Einde TnT:  

Toneelgroep TnT liet begin dit werkingsjaar weten dat ze stoppen met de werking.  

Bij het ontbinden van een VZW moeten de financiële reserves overgemaakt worden aan een andere vereniging. TnT 

koos ervoor om dit evenredig te verdelen onder alle Schotense jeugdverenigingen. 

Ze geven de jeugdraad daarom een cheque ter waarden van € 265 per vereniging, dit bedrag staat eerstdaags op de 

rekening. 

 

5.2. Activiteiten jeugdraad:  

5.2.1. 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 

Concrete afspraken: 

- Vaste consumptieprijs aan € 1.  

- 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. 

 

Julie maakt een Facebook-event aan en stelt per vereniging een beheerder aan. De namen worden doorgegeven. 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%2020022018.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/cheque%20TnT.jpg
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5.2.2. Interne activiteit: 

Zaterdag 5 mei 2018 staat de interne activiteit op de planning. Vorige vergadering werd de activiteit herbekeken 

waardoor het plan nu is: 

- Vergadering en BBQ: locatie: Jongenschiro, Horst (Ansita vraagt na) of een andere leuke plek? 

- Activiteit: lasershooten 

De voorlopige timing: 

- 17u: start vergadering 

- 18u: terrein verkennen & aperitief 

- 18u30: BBQ 

- 20u00: start lasershoot 

- 23u00: naar Chiro Sint-Jozef 

 

5.2.3. Jongerenfuif: 

Op vrijdag 20 april gaat de volgende jongerenfuif door van 18u tot 23u. 

- Enkel kaarten via voorverkoop aan € 2. 

- Voor jongeren van 12 tot 15 jaar. 

- Alcohol- en rookvrij. 

- Met hulp vanuit de jeugdraad. Enkele personen geven zich op. 

Reclame wordt rondgedeeld. 

 

5.3. Debattle en werkgroep jeugdbeleid: 

De werkgroep kwam op 22 januari samen voor een eerste vergadering. Tijdens deze lange bespreking hadden we 

het over de wijze waarop we jongeren willen bevragen, timing, enkele subsidiereglementen,… 

Woensdag 21 februari om 19u30 vergaderen we verder. Hierbij ronden we de subsidiereglementen af en bekijken 

we de statuten van de jeugdraad. 

Debattle gaat door op vrijdag 28 september 2018. Uur en locatie moet nog afgesproken worden. 

 

We lanceerden een bevraging via Facebook voor 14- tot 30-jarigen. Annick meldt de eerste resultaten. Daarnaast 

vraagt ze om zelf de bevraging ook in te vullen. 

 

5.4. Wat leeft er? Thema: Drankmisbruik (bij minderjarigen): 

Ook dit thema werd aangereikt tijdens de initiële bevraging. 

Ervaren jullie problemen met alcohol (en minderjarigen) in de vereniging? Tijdens feestjes, onder leiding, klachten 

van ouders,…? 

We merken een duidelijk verschil in het alcoholbeleid van de verschillende jeugdverenigingen. Hierbij wordt er 

wel steeds rekening gehouden met de opvolging, verantwoordelijkheden en geen overdreven aanbod.  

Enkele jaren geleden deden we een soortgelijke bevraging en toen hadden niet alle verenigingen een beleid. Dit is 

dus een positieve evolutie!   

Tot slot deelt de jeugddienst folders uit: Jongeren en alcohol: wat mag (niet)? 

 

5.5. Projectsubsidies: 

5.5.1. Festifans vzw:  

Festifans vzw organiseert naast Globefest ook een DJ wedstrijd. Dit jaar ging die door op 16 december 2017 in De 

Kaekelaar. Jarko Peeters vraagt een projectsubsidie voor deze activiteit waarbij ze jong talent een plek willen 

geven op de mainstage van Globefest. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Affiche%20jongerenfuif%2004%202018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUNoYF8Bo2RzYWSNt5wfFZa26jhqyobyKfOQ0cHQy5JVn3Pw/viewform
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/folder_jongeren_en_alcohol_nl_2015%20%282%29.pdf
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De jeugddienst bekeek deze aanvraag. Op dit ogenblik missen we nog een afrekening of begroting. Daarnaast 

merken we ook dat er geen reclame gemaakt werd via Bode van Schoten of andere kanalen, zoals gevraagd wordt 

in het subsidiereglement.  

Na overleg wordt dit punt verplaatst naar volgende vergadering. Hopelijk hebben we dan alle informatie om een 

weloverwogen beslissing te nemen. 

 

5.5.2. Enaxi vzw:  

De productie ‘De trein’ van 23 tot 27 mei 2018 kan de projectsubsidie goed gebruiken voor diverse kosten als: 

huur van licht en geluid, brochures, opnames,… 

Hierbij komen ze ver boven de maximale € 500 subsidie.  

De jeugdraad geeft goedkeuring aan dit initiatief voor € 500. 

 

5.5.3. Chiro Don Bosco:  

Chiro Don Bosco organiseert op 14 en 15 april 2018 een feestweekend waarbij ze 3 bands laten optreden.  

Ze maken reclame via Bode van Schoten, Facebook, Chirokrantje, flyers, website, Uit in Schoten,…  

Ook zij komen ver boven de € 500 subsidie en vragen daarom het maximale bedrag aan. 

De jeugdraad geeft goedkeuring aan dit initiatief voor € 500. 

 

5.6. Zomertent:  

Ook in 2018 staat er opnieuw een zomertent in het park van Schoten. Volgende activiteiten werden al aangevraagd: 

- Weekend 28 & 29 juli: 3de Internationaal Kantfestival 

- Zaterdag 4 augustus: Summer Event tvv Kom op tegen Kanker 

- Zaterdag 18 augustus: Schoten Zingt 

- Zaterdag 25 augustus: Park Happening Schoten 

We verwachten nog een aanvraag van Hello!Schoten van 6 tot 13 juli.  

Tijdens de weekends van 21 juli en 11 augustus is de tent nog vrij en kan ze dus nog gehuurd worden.  

 

5.7. Algemeen erkenningsreglement: 

Het algemeen erkenningsreglement werd eerder al eens besproken maar passeerde ondertussen diverse andere 

raden, de raadscommissie vrije tijd en het college van 13 februari. Er zijn dus al enkele wijzigingen aangebracht en 

het document krijgt stilaan een definitieve vorm. 

Tijdens de werkgroep jeugdbeleid werd dit ook besproken en stuurden we onze bedenkingen door.  

Het reglement wordt beknopt overlopen met aandacht voor de bepalingen die van toepassing zijn op 

jeugdverenigingen. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 27/03, zaterdag 5/05 en 19/06. 

 In het gemeentelijk park wordt de speeltuin aangepast met inclusietoestellen: draaimolen, 

trampoline/wiebelmat, schommelzitje, speeltoestel,…  

 We herinneren jullie aan de receptie van de jeugddienst op vrijdag 9 maart in Foyer de Kelder. 

 Peter ging naar een toelichting over de nieuwe Forumgebouwen en koppelt de informatie terug naar de 

jeugdraad. 

 De sportraad organiseert een infosessie over de nieuwe privacywetgeving op maandag 19 maart 2018 om 20u.  

 BIM Outdoor tenten organiseert opendeurdagen op 17, 18 en 19 maart in Wetteren. 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/voorlopig%20erkenningsreglement%20verenigingen%202019.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Uitnodiging%20receptie%202018.jpg
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/18004%20Uitnodiging%20infosessie%20privacywetgeving%20%28180214%29.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/info%20BIM%20Outdoor%20tenten.pdf
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7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 27 maart 2018, om 20u00 in de lokalen van Meisjeschiro Sint-Filippus,  

Alfons Heulensstraat 43. 

 

Voor verslag,  

Ivan Dierckx  


