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Verslag vergadering jeugdraad 20 juni 2017, 
werkingsjaar 2016-2017. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Kristof Valgaeren (JH Kaddish) en Glenn Van Roey (onafhankelijk). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda:  

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Speelbossen  

 Evaluatie interne activiteit 

 Vrijetijdspas 

 Zomer in Schoten  

 Wat leeft er? Thema: Wat zijn de zomerplannen van de vereniging / privé? 

 Park Happening Schoten 

 Vlottentocht 

 Vergaderdata volgend werkingsjaar 

 Bestuur jeugdraad 

 Verkeersveiligheid 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Speelbossen: 

De conservator van het natuurreservaat het Wytschot meldt dat er (grote) kampen worden gebouwd in het 

natuurgebied. Hierbij liet men hamers, zagen en ander materiaal achter. 

Struiken omzagen kan natuurlijk niet in een bos of natuurgebied maar op avontuur gaan en spelen is wel mogelijk. 

In het Wytschot mag je spelen buiten het broedseizoen (1 april tot 1 juli).  

Via deze weg willen we jullie aandacht nog eens vestigen op de speelbossen in Schoten die terug te vinden zijn op 

de site van Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/spelen. Vragen die specifiek over het Wytschot gaan kunnen aan 

Fonneb@telenet.be gesteld worden. Alle hulp is trouwens welkom in het beheer van dit natuurreservaat. 

Normaal gezien worden de speelbossen ook geïntegreerd in www.jeugdmaps.be. Joost (jeugddienst) gaf ze alvast 

in, nu wachten we op de lancering van deze bijkomende informatie. 

Al de informatie proberen we te centraliseren op www.schoten.be.  

 

5.2. Evaluatie interne activiteit: 

De deelnemers vonden het een zeer geslaagde activiteit met goede BBQ. Het boogschieten was zeer tof maar had 

net iets langer mogen duren. 

Voorlopig zijn er nog geen voorstellen naar volgend jaar toe. 

 

5.3. Vrijetijdspas: 

Verschillende verenigingen deden een aanvraag om in te stappen in het systeem van de vrijetijdspas. Op 6 juni 

keurde het college alle aanvragen goed waardoor de werking van de VT-pas nu is uitgebreid met 8 verenigingen. 

Circant, Chiro Antoontje, Koraal vzw en Meisjeschiro St. Filippus zijn de erkende jeugdverenigingen. Zij werden 

ook al op de hoogte gebracht van de manier van werken. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%2020062017.pdf
http://www.natuurenbos.be/spelen
mailto:Fonneb@telenet.be
http://www.jeugdmaps.be/
http://www.schoten.be/
https://www.schoten.be/vrijetijdspas


 2 

De aanvraag van Chiro Don Bosco kwam vandaag in het college van burgemeester en schepenen, wat het totaal 

dan op 9 verenigingen brengt + de gemeentelijke diensten. Andere verenigingen kunnen dit najaar nog altijd 

aansluiten! 

Dit jaar werden er al 75 passen uitgeschreven en de rush via Koraal vzw moet nog komen. 

 

5.4. Zomer in Schoten 

Deze zomer wordt er weer een heel gamma van activiteiten georganiseerd in Schoten.  

- In het park van Schoten: Hello!Schoten, ATV-vertelling, muziekavonden, Cinema Cabrio, optreden Luc 

Caals, Schoten Zingt en Park Happening Schoten. 

- Schoten Bad 

- Globefest 

- Activiteiten jeugdverenigingen (tijdens activiteitenrondje)  

Een duidelijk overzicht van alle activiteiten deze zomer, vind je in de brochure Zomer in Schoten. Deze is ook 

digitaal beschikbaar en te downloaden op www.schoten.be/zomer.  

 

5.5. Wat leeft er? Thema: Wat zijn de zomerplannen van de vereniging / privé? 

Op kamp gaan, festivals doen, grabbelpasmonitor zijn, Hello! Schoten, de braderij, Bar de Tour van Kaddish & 

randactiviteiten, circuskampen, optreden op de pleintjes tijdens de zomer van Antwerpen, werken, verbouwingen 

aan de Chiro, Open speelpleindag en speelpleinwerking gedurende de hele zomer, KSA-BBQ, Schoten Zingt, door 

Europa reizen, herexamens,… Kortom, er zijn zeer uiteenlopende activiteiten deze zomer!  

We delen ook een lijst rond waarop de kampadressen genoteerd kunnen worden. Zodoende krijgt elke vereniging 

een kaartje van de jeugdraad in de kampbus. 

 

5.6. Park Happening Schoten: 

De zomervakantie eindigt traditioneel met PHS, nu op zaterdag 26 augustus in de zomertent. Omdat PHS hét 

aangewezen evenement is om de werking van de vereniging aan een ruim publiek voor te stellen willen we vragen 

welke verenigingen interesse hebben om deel te nemen? Daarnaast zoeken we ook steeds vrijwilligers voor diverse 

taken. Info over de mogelijkheden kunt u opvragen bij de jeugddienst. 

Affiches en flyers kunnen meegenomen worden. 

 

5.7. Vlottentocht: 

De vlottentocht gaat door op zondag 1 oktober 2017 en start om 14u00.  

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

verenigingen!  

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

tijdens de jeugdraad. 

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

starten. Sven en Olivier willen alvast helpen tijdens de vlottentocht en/of bij de voorbereidingen. 

 

5.8. Vergaderdata volgend werkingsjaar: 

De vergaderdata voor werkingsjaar 2017-2018 werden vorige vergadering voorgesteld om nu goed te keuren. 

Hierbij behouden we nog steeds dinsdagavond om 20u.  

Jeugdraad: 26/09, 24/10, 12/12, 16/01, 20/02, 27/03, 8/05, 19/06 

Jeugdtreffen: 21/11 

 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/Zomer_in_schoten_brochure.pdf
http://www.schoten.be/zomer
https://www.schoten.be/parkhappeningschoten
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5.9. Bestuur jeugdraad:  

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

geïnstalleerd te worden. Voorlopige kandidaten: Julie Geens, Ine Janssens, Peter Colpaert, Dieter Peeters, Olivier 

Coppens, Jelmer Snoeys, Glenn Van Roey en Andy Willemsens. 

Andere kandidaten kunnen zich melden via het formulier voor vertegenwoordigers in de jeugdraad 2017-2018 dat u 

in het subsidiedossier vindt.  

Deze personen worden verwacht tijdens de bestuursvergadering die de vergadering van september voorbereid, 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. 

 

5.10. Verkeersveiligheid:  

Eind mei plaatsten de gemeentediensten 77 pijlen doorheen Schoten om de route van het fietsexamen 

aan te duiden. Op 6 juni maakten vele scholieren hier gebruik van tijdens de Superfietser. Helaas 

zorgde hevige wind ervoor dat het examen vroegtijdig werd stopgezet. Misschien kunnen jullie deze 

route van 13km door Schoten eens testen met de vereniging? 

Vorige week ontving de jeugddienst alle nota’s over de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Nadat het 

college hier akte van heeft genomen maken we ze over aan de directies. Geïnteresseerden zijn meer dan welkom om 

dit mee te bestuderen. 

De schoolomgeving van Sint-Ludgardis wordt nog voor 1 september aangepast om de veiligheid van deze kinderen 

te verbeteren. Ivan heeft het plan bij. 

De jeugdraad is zeer enthousiast over deze vorderingen en vraagt dat de jeugddienst voldoende terugkoppelt na deze 

realisaties. 

 

6. Varia: 

 Vanuit de scholen krijgen we melding dat (cyber)pesten de kop opsteekt. Daarom willen we vanuit de 

jeugddienst enkele sensibiliseringsacties opzetten.  

De jeugdverenigingen worden hier minder mee geconfronteerd. De verantwoordelijken die dit al wel 

meemaakten gingen in overleg met jongeren, ouders en school. Aangezien er een beperkt GSM-gebruik is 

tijdens de activiteiten, is het risico minder maar we raden aan om dergelijke signalen serieus te nemen. 

 De cultuurraad gaf een visienota voor de volgende legislatuur af aan het gemeentebestuur. De jeugdraad wilt de 

verschillende opties eerst grondig bekijken vooraleer we overgaan tot het opmaken van een lijstje voor 

Sinterklaas, nieuwjaarsbrief of volgend jeugdbeleidsplan. Tijdens de vergadering is het al wel duidelijk dat de 

nota wordt opgemaakt zonder politieke inmenging. 

Tijdens volgende vergadering presenteert de jeugddienst de vorige nota’s om een idee te krijgen.  

Op het formulier voor de afgevaardigden van de jeugdraad vind je alvast een vakje om aan te duiden indien je 

mee wil werken. 

 De brandweer wil een infosessie geven aan de jeugdverenigingen. Hierbij focussen ze zich op brandveiligheid 

van de jeugdlokalen en brandpreventie tijdens het kamp. De meerderheid kiest ervoor om dit te combineren 

met het volgende jeugdtreffen op 21 november 2017. 

 Scouts & Gidsen 62e MVB meldt dat ze een goede samenwerking aangingen met het Sint-Jozefinstituut om de 

elektriciteit in hun lokalen in orde te krijgen.  
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 De jeugddienst krijgt brieven vanuit de koepelverenigingen met de vraag om de verenigingen die op kamp 

zijn in de gemeente te ondersteunen. Aangezien we hier niet altijd melding van krijgen, doen we een oproep 

aan de verenigingen om dit door te geven. Zo kunnen we hen ondersteunen waar nodig. 

 De verenigingen vragen aan elkaar om het subsidiedossier tijdig binnen te brengen!  

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

 

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 26 september om 20u in het Park-iet. 

 

Het bestuur van de jeugdraad spreekt af op woensdag 20 september om 19u. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugddienst_subsidies_jeugd_subsidiereglement_jeugdverenigingen_2016.pdf

