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Verslag vergadering jeugdraad 21 februari 2017, 
werkingsjaar 2016-2017. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Kristof Valgaeren (JH Kaddish), Glenn Van Roey (onafhankelijk), Sven Maes 

(onafhankelijk), Pieter De Bock (JH Kaddish), Chloé Gysels en Michiel Hermans (Chiro 

Terdonck). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Zomertent 

 Centraal agendapunt  

 Vorming jeugdwerkers 

 Interne activiteit 

 Infoavond 7 maart ‘organiseren in Schoten’ 

 Wat leeft er? Thema: Wat is het alcoholbeleid in jouw vereniging? 

 Projectsubsidie: Lokale Helden 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Zomertent: 

Tijdens de zomer voorziet het gemeentebestuur opnieuw een zomertent in het park van Schoten. Volgende 

activiteiten staan al op de planning: 

- 07/07 – 14/07: Hello!Schoten 

- 22/07: optie 

- 11/08: Schoten Zingt 

- 13/08: Luc Caals zingt Hazes 

- 14 tot 18/08: Filmweek in het kader van de zomeravonden 

- 26/08: Park Happening Schoten 

Daarnaast worden er op vrijdag 21/7 en de donderdagen daarna tot 10/08 opnieuw optredens voorzien op het plein 

voor het kasteel van Schoten. De filmavonden worden gegroepeerd in één week, zie kalender hierboven. 

Voorlopig zijn er nog twee weekends vrij voor de zomertent. De weekends van 29/07 en 05/08.  

Indien iemand nog interesse heeft voor de organisatie van een evenement mag je de jeugddienst steeds contacteren. 

 

5.2. Centraal agendapunt: verkeersveiligheid: 

Om dit thema eens wat luchtiger te benaderen, werkte Dieter een leuke quiz uit. Hieruit blijkt dat we toch niet zo 

heel goed op de hoogte zijn van alle verkeersregels bij het verplaatsen in groep. 

Op www.veiligopstap.be vind je meer informatie!! 

 

5.3. Vorming jeugdwerkers: 

Op donderdag 23 februari komen de subsidiereglementen in de gemeenteraad. Hierbij kregen we enkele vragen 

m.b.t. de subsidie voor de gehandicaptenwerking. 

Bij het begin van deze legislatuur moesten we 10% van het totale subsidiebedrag verminderen waarbij de 

werkgroep koos om de basissubsidies te behouden en de optionele subsidies te verminderen. Schepen Wouter 

Rombouts wou de subsidie voor Akabe (S&G 14e) niet laten vallen, vandaar de aparte subsidie van 500 euro. 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/jeugdraad_aanwezigheidslijst_170221.pdf
http://www.veiligopstap.be/
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Nu vraagt men of we extra kunnen inzetten op kinderen met extra noden zoals vb. autismespectrumstoornis 

(ASS) en ADHD. Vanuit het bestuur van de jeugdraad zijn we van mening dat een kleine extra subsidie per jaar 

geen motivatie is voor een jeugdwerker. Mogelijk kan een leuke vorming wel extra motivatie en ruggensteun geven 

om de kinderen en jongeren te laten deelnemen aan de werking. 

Tijdens eerdere vergaderingen besloten we om de vorming voor brandveiligheid tweejaarlijks te organiseren. We 

opteren dus om een vorming rond ASS of ADHD af te wisselen met brandveiligheid.  

We nemen nog enkele andere tips mee voor deze vorming:  

- Een gratis drankje na de vorming is aangewezen maar mag geen trigger zijn; 

- Verwacht niet dat de hele leidingsploegen aanwezig is. Misschien is het zelfs beter dat enkel de 

geïnteresseerden komen. Dit zijn er sowieso een paar per vereniging; 

- De timing kan behouden blijven maar eind juni moet de datum toch al vastgelegd worden. 

 

5.4. Interne activiteit: 

Vorige vergadering beslisten we om te boogschieten bij de schuttersgilde in de Lode Weijtenstraat en daar ook 

aansluitend te barbecueën.  

Zaterdag 6 mei bleek niet mogelijk voor enkele verenigingen. Het kan eventueel ook op zaterdag 13 mei doorgaan.  

Na stemming blijkt zaterdag 13 mei het meest aangewezen. We starten om 18u met de vergadering in de 

schuttersgilde, de rest van de timing moet nog verder uitgewerkt worden. Gelieve dit alvast in uw agenda te noteren. 

 

5.5. Infoavond 7 maart ‘organiseren in Schoten’: 

Op dinsdag 7/03 organiseert het gemeentebestuur een infoavond voor organisatoren. Volgende thema’s staan op de 

agenda: 

- Uitdatabank  

- Nieuwe evenementenapplicatie 

- Vrijetijdspas 

Tijdens vorige vergadering werd afgesproken om nog eens terug te komen op het systeem van de vrijetijdspas. 

Hierbij geven deelnemende verenigingen een korting op het lidgeld of activiteiten aan kinderen en jongeren die in 

aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteiten. 50% betaalt de klant, 25% wordt 

gesubsidieerd en 25% laat uw vereniging vallen. 

Naast Horst, Enaxi, TnT en Chiro Don Bosco beslisten ondertussen meisjeschiro Sint-Filippus en Circant om mee 

in te stappen in dit systeem! 

De andere verenigingen hebben nog tijd om hierover na te denken. Op 7 maart krijgt u hierover meer informatie. 

 

5.6. Wat leeft er? Thema: Wat is het alcoholbeleid in jouw vereniging? 

Tijdens de rondvraag blijkt dat elke vereniging een duidelijk antwoord heeft over de afspraken rond alcohol. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen drank bij vergaderingen, op kamp en tijdens wekelijkse activiteiten. Leuk 

om te horen is ook dat er een duidelijke (gelijklopende) visie is naar alcohol bij oudere leden. De meeste afspraken 

worden jaarlijks opnieuw besproken wat impliceert dat men dit thema serieus neemt. 

Tot slot delen we de Brochure ‘jongeren en alcohol: wat mag (niet)?’ uit. 

 

5.7. Projectsubsidie: Lokale Helden: 

Pop en Rockatelier Schoten VZW vraagt een projectsubsidie aan voor de halve finale van de Lokale Helden op 

zaterdag 22 april in JH Kaddish.  

Het project Lokale Helden richt zich naar alle muzikaal talent in regio voor- en noorderkempen. Alle groepen 

kunnen een inzending toesturen waaruit de jury 8 bands selecteert. Tijdens de halve finale wordt beslist wie de 3 

lokale helden zijn die op 28 april tegen elkaar strijden tijdens de finale in CC Schoten. 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/20170307-cld-RCP-infoavond.doc
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/folder_jongeren_en_alcohol_nl_2015.pdf
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De organisatie is een samenwerking tussen JH Kaddish, CC Schoten, GAMWD en Pop en Rockatelier Schoten 

VZW.  

In een schriftelijke toelichting meldt Stijn Michiels dat er tot op heden een 25-tal inzendingen zijn en alle 

deelnemers tieners en twintigers zijn. De subsidie zal gebruikt worden voor een geluidsinstallatie en –technicus. 

We vragen advies aan de jeugdraad voor dit project: 

Er zijn weinig inhoudelijke vragen. Op één onthouding na gaat iedereen akkoord om dit project te ondersteunen via 

de projectsubsidies. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 28/03, zat. 13/05 en 20/06. 

 De jeugddienst kreeg een billijk aanbod om twee bijkomende betonnen pingpongtafels aan te kopen. Het idee 

was om een tafel in het Cogelspark te plaatsen en eventueel een andere tafel in het gemeentepark. Vanuit de 

jeugdraad stelt men voor om een pingpongtafel te voorzien achter de valkentoren in het park, in het Cogelspark 

of op speeltuin Bloemendaal. 

 Naar jaarlijkse gewoonte maken we terug reclame voor de opendeurdagen van BIM Outdoor tenten van 18 tot 

en met 20 maart 2017. 

 We nodigen iedereen uit op de receptie van de jeugddienst van vrijdag 17 maart in foyer De Kaekelaar. 

 We nodigen u ook graag uit op de opening van speeltuin Sas 6. Dit gaat door op zaterdag 25 maart om 13u in 

de Vaartdreef thv het sas. 

 Chiro Antoontje meldt dat de lichten thv Kruiningenstraat / Borgeindstraat al een maand knipperen. Dit gaat 

gepaard met gevaarlijke verkeerssituaties voor kinderen en jongeren. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 28 maart, om 20u00. We zoeken naar een locatie. 

Het bestuur van de jeugdraad spreekt af op woensdag 22 maart om 19u. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Tentenverkoop%20BIM%20Outdoor.pdf

