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

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd:  

 

3. Algemeen: 

 19u30: onthaal van nieuwe vertegenwoordigers met toelichting over het huishoudelijk reglement, statuten, 

vergaderprincipes, aanwezigheidslijst, … 

 Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Bijkomend worden de gegevens voor de 

website, verantwoordelijken, OCMW en de jeugdraadsleden rondgedeeld voor nazicht. 

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Erkenning jeugdverenigingen 

 Bestuur jeugdraad 

 Subsidiedossiers 2015-2016 

 Motivatie van de leden 

 Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar 

 Vorming brandveiligheid 

 Wat leeft er?  

 Sinterklaasstoet 

 Jongerenfuif 

 Vlottentocht 

 Jeugdtreffen 

 Informatieronde Marktgebouwen 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Erkenning jeugdverenigingen: 

Samen met de subsidiedossiers worden de aanvragen tot erkenning ingeleverd. Deze aanvragen moeten 

goedgekeurd worden voordat de vereniging in aanmerking komt voor subsidie tijdens het komende werkingsjaar. 

Volgende verenigingen vragen een erkenning aan (geen wijzigingen): 

Jeugdbewegingen Jeugdhuizen Amateuristische 

kunstbeoefening voor jongeren 

Speelplein 

Chiro St. Filippus meisjes Jeugdhuis Kaddish 

vzw 

Toneelgroep Enaxi vzw Koraal vzw  

(speelplein Horst) Chiro St. Filippus jongens Circant vzw 

Chiro Terdonck  Toneelgroep TnT  

Chiro St. Jozef Bloemendaal  

Chiro Don Bosco 

Chiro Antoontje 

Scouts & Gidsen 14de OLV ten Bos 

Scouts & Gidsen 62ste MVB 

KSA St. Jan Bergmans 

VKSJ Gudrun 

De jeugdraad adviseert eenparig positief op deze vraag. De erkenning wordt aan het college van burgemeester en 

schepenen voorgelegd. 

 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20160920.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/huishoudelijk-reglement-jeugdraad-2015-2016
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/statuten-jeugdraad-2015-2016
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/vergaderprincipes-jeugdraad
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5.2. Bestuur jeugdraad: ontslagname huidig bestuur, verkiezing en aanstelling nieuw bestuur: 

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe werkingsjaar moeten we een nieuw bestuur aanstellen en is het huidig 

bestuur uittredend. De kandidaten voor een nieuw bestuursmandaat kwamen op 7 september samen om een 

samenstelling van bestuur te bespreken.  

De samenstelling van het nieuwe bestuur:  

 Voorzitter: Julie Geens 

 Bestuursleden: Glenn Van Roey   

                   Sven Maes   

                         Dieter Peeters   

                            Peter Colpaert 

   Jelmer Snoeys 

   Ine Janssens 

   Olivier Coppens   

   Secretaris: Ivan Dierckx (JD) 

 Penningmeester: Joost De Bondt (JD) 

 Afscheidnemend: Andy Willemsens en Thomas Valgaeren. 

De jeugdraad gaat eenparig akkoord met de intreding van het huidige bestuur. Proficiat! 

 

5.3. Subsidiedossier 2015-2016: 

De subsidiedocumenten, zoals overlopen tijdens vorige jeugdraad, moesten voor 15 september binnengebracht 

worden op de jeugddienst. We wachten nog op enkele aanvullingen maar de meeste zaken zijn toegekomen. 

Zodra alles binnen is, wordt de subsidieberekening aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. 

Daarna krijgen de vertegenwoordigers van de jeugdraad deze berekening via mail doorgestuurd en hebben jullie 15 

dagen om dit na te kijken.  

* Volgende jeugdraad, 25 oktober, kunnen we advies geven en daarna kan heel het dossier doorgegeven worden om 

te laten betalen. 

Het dossier van speelplein Horst wordt voor 15 november binnengebracht en volgt dezelfde weg, weliswaar met een 

andere timing. 

 

5.4. Motivatie van de leden: 

Tijdens de vorige vergadering van de jeugdraad deden we een oproep aan alle leden die onafhankelijk zijn of actief 

zijn in meerdere verenigingen om met de juiste pet naar de jeugdraad te komen. Dit om te vermijden dat een 

vereniging door een overtal aan leden vertegenwoordigd wordt. 

Nog belangrijker zijn de doelstellingen in het huishoudelijk reglement waarbij we het algemeen belang van de 

Schotense kinderen en jongeren voorop stellen. 

 

5.5. Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar: 

Wouter Rombouts, schepen voor jeugd, stelt voor om dit werkingsjaar te werken rond één of twee centrale thema’s. 

Deze kunnen we tijdens de verschillende vergaderingen bespreken en verder uitwerken. Voorbeeldthema’s zijn: 

klimaat en Burgemeestersconvenant, 20 jaar Park Happening, verkeersveiligheid en toekomst Gelmelenpark. 

De jeugdraad gaat akkoord met dit voorstel. 

* We vragen aan alle leden om na te denken over een centraal thema zodat we volgende vergadering kunnen 

beslissen. 
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5.6. Vorming brandbestrijding: 

Sinds enkele jaren organiseren we een vorming brandbestrijding bij de firma MD Group. Dit jaar hebben we terug 

financiële middelen van het meerjarenplan om een dergelijke vorming te laten doorgaan. Met het beschikbaar 

budget van € 1.200,- kunnen we 15 leden van de jeugdverenigingen die zich bezig houden met de brandveiligheid 

een vorming op maat geven. Deze vorming omvat: 1u theorie, 1u blindlopen in rook en 1u brand blussen. 

De jeugdraad beslist om de vorming van MD Group te voorzien op zaterdag 10 december van 09u tot 12u. 

* Volgende jeugdraad laten we een lijst rondgaan waarop één afgevaardigde per vereniging kan genoteerd worden. 

Gelieve dit intern al te bespreken. 

 

5.7. Wat leeft er ? Thema: ‘favoriet kamp & zomermoment?’ 

De favoriete momenten zijn zeer uiteenlopend, gaande van het kampvuur als afsluiter van het bivak tot de 

bedanking van de jongensleiding die de dames ter hulp kwamen bij zeer slecht weer of de aanstelling van de nieuwe 

jeugdwerker in JH Kaddish. 

We mogen vaststellen dat alle aanwezigen een leuke zomer achter de rug hebben. 

 

5.8. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 26 november doet de Heilige Man zijn intrede in Schoten zoals afgelopen jaren. De stoet start om 14u 

aan het havenplein en komt om 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. 

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: TnT, Chiro Bloemendaal en meisjeschiro St. Filippus. 

* Volgende jeugdraad kan dit ook nog worden doorgegeven. 

 

5.9. Jongerenfuif: 

De jongerenfuif wordt twee maal per jaar georganiseerd door de jeugdraad met als doel de 12- tot 15-jarigen een 

leuke avond aan te bieden maar ook te tonen dat ze zich kunnen amuseren zonder alcohol of andere drugs. Het 

gigantische succes is een indicatie van de nood aan zo’n aanbod. 

De volgende jongerenfuif wordt georganiseerd op vrijdag 14 oktober, 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. 

* Wij zoeken ook nog meerdere vrijwilligers vanuit de jeugdraad of –verenigingen voor de jongerenfuif. Als u hier 

interesse in heeft mag u zich altijd aanbieden bij Joost.  

 

5.10. Vlottentocht: 

De jaarlijkse vlottentocht, ook georganiseerd door de jeugdraad, gaat door op zondag 2 oktober. We starten om 

14u00 ter hoogte van de Dalialaan en het stramien blijft ongewijzigd. De jeugddienst meet de dag ervoor de 

temperatuur van het water en communiceert dit met de deelnemers en via facebook. Hopelijk is het water warmer 

dan 16°C.  

Meer informatie vinden jullie terug in het reglement en op de flyers die worden rondgedeeld. 

Inschrijvingsformulieren moeten voor 28 september binnengebracht worden bij joost.debondt@schoten.be. 

Vrijwilligers die nog willen helpen zijn meer dan welkom en kunnen zich ook aanbieden bij Joost. 

Julie komt alvast helpen maar andere helpende handen zijn meer dan welkom!  

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/AfficheA3-10%202015.pdf
mailto:joost.debondt@schoten.be
mailto:joost.debondt@schoten.be
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5.11. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op 15 november om 20u in JH Kaddish.  

We willen hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst 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, jubelerende 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,…) 

- Indien gewenst nodigen we enkele externe specialisten uit (vb. politie of milieudienst). 

* We willen vragen om bovenstaande thema’s met de verantwoordelijken te bekijken en extra vragen/verwachtingen 

door te sturen naar de jeugddienst. 

Gelieve ook na te vragen wie aanwezig kan en wil zijn tijdens het jeugdtreffen (max. 4 per vereniging).  

 

5.12. Informatieronde Marktgebouwen: 

Het gemeentebestuur kocht recent de Markgebouwen (Forumgebouwen) aan met als doel hier een nieuwe culturele 

bestemming aan te geven. Ze vragen nu aan de firma Wollaert om een volumestudie te maken van het gebouw om 

te zien wie er ondergebracht kan worden en wat dan de wensen/noden zijn. 

Een van de onderdelen van deze studie is de bevraging van de stakeholders waaronder ook de jeugdraad valt.  

Zodra het verslag van deze informatieronde ter beschikking is bezorgen we het aan de jeugdraad. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 25/10, 6/12, 17/01, 21/02, 28/03, 9/05 en 20/06. 

Jeugdtreffen: 15/11 

 Dit jaar wordt het ‘Bal van de Burgemeester’ georganiseerd op zaterdag 1 oktober ten voordele van 

meisjeschiro St. Filippus. Zoals u merkt, ook dit jaar weer ten voordele van jeugdbewegingen. 

 Het bestuur van de jeugdraad stuurde kaartjes naar de kampplaatsen. De meeste kwamen goed aan. 

 Op dinsdag 11 oktober gaat de volgende bloedinzameling door. Glenn doet een warme oproep om samen te 

gaan en stuurt nog een uitnodiging. 

 Sven en Peter werken het reglement voor een jeugdcultuurprijs uit. Er zijn nog enkele onduidelijkheden zoals 

bijvoorbeeld de datum van indienen. Meer informatie volgt zodra het concreet is. 

 Katty Michielsen, duurzaamheidsambtenaar, deed een rondgang langs alle jeugdlokalen. Chiro Don Bosco en 

JH Kaddish kregen het verslag al. De andere verslagen worden voorbereid en bezorgen we nog. 

 Begin augustus startte Pieter De Bock als nieuwe jeugdwerker in Jeugdhuis Kaddish. Hij stelt zich kort voor. 

 Het project ‘Lokale Helden’ dat muzikaal talent in de spotlight wil zetten en dat lokale organisatoren wil laten 

samenwerken, is opzoek naar organisaties die mee op de Lokale Helden-kar willen springen. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 25 oktober, om 20u00 in de lokalen van VKSJ, Sparrenlaan 63. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

http://lokalehelden.be/

