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Verslag vergadering jeugdraad 20 oktober 2015, 
werkingsjaar 2015-2016. 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Glenn Van Roey (onafhankelijk), Sven Maes (onafhankelijk), Ine Janssens (TnT), Roxanne 

Opsomer en An Rombouts (VKSJ), Alexander Barbaix (Koraal vzw), Olivier Coppens (Jongsocialisten) en 

Philippe Colpaert (Chiro Antoontje). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Subsidiedossiers 2014-2015 

 Alcohol en andere drugs 

 Evaluatie vlottentocht 

 Evaluatie jongerenfuif 

 Vorming brandveiligheid 

 Wat leeft er? Thema: Wat leeft er in uw vereniging (problemen of goede zaken)? 

 Sinterklaasstoet 

 Jeugdtreffen 

 Interne activiteit 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Subsidiedossier 2014-2015: 

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 6 oktober 2015 een erkenning aan alle jeugdverenigingen en 

keurde de voorgestelde subsidieberekening goed. 

Op donderdag 8 oktober kregen alle leden van de jeugdraad en verantwoordelijken dit overzicht in hun mailbox. 

Rekening houdende met de subsidiereglementen hebben de verenigingen 15 dagen tijd om hierop te reageren. Graag 

dus jullie vragen of bemerkingen voor 23 oktober zodat de jeugddienst op 26 oktober het overzicht kan overmaken 

voor betaling.  

Jullie hebben gemerkt dat de subsidie voor kadervorming niet helemaal benut werd. Om dit en andere reglementen 

ten gronde te bekijken stellen we voor om met een werkgroep de verschillende toelagen onder de loep te nemen. 

Hierbij is het niet onbelangrijk om te melden dat de subsidies vanuit het decreet jeugdbeleid eind dit jaar worden 

stopgezet en geïntegreerd worden in het gemeentefonds. Dit geeft elk gemeentebestuur de mogelijkheid om zelf te 

bepalen waar ze op inzetten.  

Geïnteresseerden voor de werkgroep zijn: Peter, Joost, Kaj, Dieter, Andy, Julie en Jelmer. 

 

5.2. Alcohol en andere drugs: 

Recent waren er enkele meldingen van jongeren die te dronken toekwamen aan fuiven. Hier bleek dat ze gaan 

indrinken voor de activiteit, soms met problemen tot gevolg voor zowel organisator als jongere. 

Enkele gemeentediensten denken samen na over preventieve acties naar jongeren, organisatoren en ouders. Vb. 

rechten en plichten van de organisator oplijsten, samenwerking met scholen voor infoverstrekking aan jongeren en 

een infoavond voor ouders.  

De jeugdraad gaat akkoord om een eerste ontwerp voor organisatoren voor te leggen tijdens het jeugdtreffen evenals 

de vraag te stellen over een label voor organisatoren die preventief nadachten over het alcohol- en andere 

drugsbeleid.  

De meeste jeugdverenigingen hebben een drugsbeleid maar niet toegespitst op activiteiten. 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20151020.pdf
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5.3. Evaluatie vlottentocht: 

Omdat de meeste leden van de jeugdraad zelf leiding moeten geven tijdens de vlottentocht, kunnen we op weinig 

vrijwilligers van de jeugdraad rekenen. Nu waren er vier vrijwilligers vanuit het bestuur van de jeugdraad maar dat 

is niet voldoende om jury, bootje, secretariaat en catering te voorzien. In voorbereiding van volgende vlottentocht 

stellen we de vraag aan de verenigingen. Mogelijk wilt een vereniging dit overnemen om de groepskas te spijzen? 

 

5.4. Evaluatie jongerenfuif: 

De jongerenfuif van vrijdag 9 oktober was helemaal uitverkocht met weinig incidenten. Enkele laatkomers mochten 

niet meer binnen wat buiten leidde tot lastige situaties. Om dit te voorkomen stellen we voor om volgende editie 

enkel met voorverkoop te werken en dit duidelijk te communiceren. 

Aan de kassa heeft men de indruk dat de euro om opnieuw binnen te komen, weinig effect heeft. Dit systeem zorgt 

er wel voor dat ouders die meer controle willen, hun kinderen beperkt budget meegeven zodat dit buiten- en 

binnengeloop budgettair niet kan. Deze jongeren ziet men dan ook niet passeren aan de kassa. 

Er moeten betere richtlijnen komen voor de vrijwilligers aan de deur. Het is niet duidelijk wanneer men op het einde 

definitief buiten moet blijven. 

 

5.5. Vorming brandbestrijding: 

De firma MD Group gaf volgende zaterdagen door tussen 9u en 12u: 28/11, 5/12 en 12/12. De prijs blijft behouden 

zodat we 13 personen kunnen afvaardigen naar de vorming. Hierdoor kan elke vereniging één afgevaardigde sturen.  

De jeugdraad geeft de voorkeur aan zaterdag 5 december om 09u.  

De lijst wordt rondgedeeld, de verenigingen die al weten wie er afgevaardigd wordt, kunnen dit noteren. De anderen 

kunnen het via mail laten weten. 

 

5.6. Wat leeft er ?  

Thema: Wat leeft er in uw vereniging (problemen of goede zaken)? Wat is er nu ‘hot’ of ‘trending’? 

Bij de start van een nieuw werkingsjaar leeft vooral de opstart van het nieuwe jaar. We horen gelukkig meerdere 

keren dat er een serieuze instroom van nieuwe leden is. Soms gaat dit ook gepaard met een nieuwe bestuursploeg of 

zoektocht naar extra leiding. 

Enkele verenigingen werken aan hun lokaal of zijn de werken aan het voorbereiden. En natuurlijk denkt men aan 

het volgende feestje of de volgende gezellige avond. 

De jeugddienst informeert of de verenigingen bij de nieuwe start van het werkingsjaar veel vragen krijgen tot 

sociale tarieven of een afbetalingsplan. Op dit ogenblik kan dit al eens voorvallen maar is het eerder een 

uitzondering. Alle jeugdverenigingen staan open voor een gedragen systeem met sociale tarieven.  

 

5.7. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 28 november doet de Heilige Man zijn intrede in Schoten zoals afgelopen jaren. De stoet start normaal 

gezien 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. 

Brieven en affiches worden rondgedeeld. 

Verenigingen die voorlopig al meelopen zijn: meisjeschiro en jongenschiro St. Filippus, TnT, Circant en KSA.  

Geert vraagt hulp van deze verenigingen tijdens de podiumact op het Sint-Cordulaplein. Enthousiaste verenigingen 

die een uitdaging mee aangaan kunnen de sfeer er goed inbrengen. Geert mailt de deelnemers met enkele concrete 

vragen. 

 

http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/formulier-sinterklaasstoet-2015
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/affiche%20sint%202015b%20(2).pdf
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5.8. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op 10 november om 20u in JH Kaddish. Met volgend programma: 

- Algemene informatie tijdens vergadermoment. 

- Thematafels om te shoppen met de vereniging. 

- Gezellig treffen om elkaar (beter) te leren kennen. 

 

Vorige vergadering bepaalden we al enkele thema’s: financieel, gebouwen, armoede & welzijn en gemeente. 

Daarnaast vroegen we aan de lokale politie en de duurzaamheidsambtenaar om aanwezig te zijn.  

Zij willen graag komen maar willen wel een idee qua vraagstelling zodat ze zich terdege kunnen voorbereiden.  

Tijdens de jeugdraad komt men niet dadelijk op vragen, dit wordt doorgegeven aan de verantwoordelijken.  

 

5.9. Interne activiteit: 

Zoals elk werkingsjaar wordt er in het voorjaar een interne activiteit georganiseerd. Hierbij koppelen we een 

vergadering aan een gezellige activiteit met daarna een maaltijd.  

De vergadering van dinsdag 10 mei wordt naar zaterdag 23 april verschoven. 

We starten een werkgroep die een voorstel doet. Het startuur wordt gekozen ifv de activiteit. Volgende personen 

willen meewerken: Glenn, Christophe, Jelmer en Joost. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 1/12, 12/01, 16/02, 22/03, 10/05 en 21/06. 

Jeugdtreffen: 10/11 (4 personen per vereniging). 

 Er was veel volk tijdens het ‘Bal van de Burgemeester’, ten voordele van de VKSJ en KSA. Er was een goede 

sfeer en alle aanwezigen hebben zich goed geamuseerd.  

 De DDW doet 30 oude of vintage houten tafels van de hand. Geïnteresseerden zijn: Chiro Terdonck, 

Meisjeschiro St. Filippus, Circant, Chiro Don Bosco en VKSJ. De jeugddienst contacteert hen en de dienst der 

werken met concrete info en afspraken. 

 Vrijdagmiddag 23 oktober gaan we met enkelen langs Essen om het Zdenek Stybar BMX-parcours te bekijken. 

Andere geïnteresseerden mogen nog altijd aansluiten.  

 Op woensdagavond 9 december gaat Trip Lokaal door in Antwerpen. Hier wordt een korte vorming 

aangeboden aan jeugdraadleden en andere jeugdwerkers. Er is keuze uit 11 verschillende thema’s met vb. een 

sessie van Glenn over de geluidsnormen.  

 Naft is een wedstrijd voor woord op podium of TXT-on-stage. Folders worden rondgedeeld. 

 Vanuit de Vlaamse overheid kregen we de melding dat de jaarrekening van de gemeente is goedgekeurd en het 

saldo van de toelage tbv € 6.590,24 wordt gestort aan de gemeente. 

 Babs en Laura van de jeugdraad van Brasschaat organiseren een intercommunaal project waarbij ze hopen om 

met onze jeugdraad te kunnen samenwerken. Het doel is om jong talent op gebied van dans, kunst en muziek 

een kans te geven om zich voor een groot publiek te tonen. Dit dmw samenwerking met academies, 

dansscholen en individueel talent. Ze mogen hun project komen voorstellen tijdens het jeugdtreffen of de 

volgende jeugdraad. 

 Het college gaf goedkeuring om ook deze jaarwissel de feestbussen te laten rijden richting Antwerpen. Eén bus 

delen we met Brecht, Hoogstraten en Rijkevorsel. Een tweede bus rijdt van grens Schoten/Brecht richting 

Antwerpen. 

 Vanuit de partners binnen het Huis van het Kind en de secundaire scholen komen signalen dat we in Schoten 

een gebrek aan jongereninformatie en/of advies hebben. Brasschaat merkt dit ook en start misschien met een 

TEJO (therapeuten voor jongeren) om dit in te vullen. De jeugddienst van Schilde start met een adviespunt in 

een nieuw jeugdhuis in ’s Gravenwezel om dit te ondervangen.  

- Vanuit de jeugdraad komt het verhaal van een meisje met psychologische problemen die niet in het JAC van 

Antwerpen geraakte en dus ook geen hulp kreeg.  

http://triplokaal.be/
http://www.ikwilnaft.be/naft/woord/
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/brief%20afdeling%20jeugd%20jaarrekening%202014.pdf
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- TEJO is een mooi project. Indien het in Brasschaat georganiseerd wordt, is dit ook goed. Het richt zich wel 

enkel op psychosociale problemen en niet op andere vragen als bvb. alleen gaan wonen (vraag nr. 1 bij JAC’s). 

 JH Kaddish heeft veel bezoekers tijdens de verschillende activiteiten. Helaas kan de groep vrijwilligers niet 

altijd tegemoet komen aan alle vragen zoals bvb. het voorzien van catering. Vandaar de vraag ook aan de 

andere verenigingen om, voor eigen kas, te komen ondersteunen met catering, vestiaire,… 

 Scouts & Gidsen 62e hoorden van hun leden dat een Chiro tijdens een ledenwerving de vraag stelde om te 

wisselen van vereniging met daarbij de melding dat Scouts niet goed is. Ze vragen om dit oncollegiaal gedrag 

te stoppen. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 1 december, om 20u00 in Chiro Antoontje. 

 

Het bestuur spreekt op 25 november om 19u af in de jeugddienst. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  


