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Verslag vergadering jeugdraad 21 juni 2016, 
werkingsjaar 2015-2016. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Kaat Van de Mieroop (meisjeschiro St. Filippus), Olivier Coppens 

(Jongsocialisten) 

3. Bezoek TEJO: 

Voorafgaandelijk aan de vergadering starten we met een rondleiding in TEJO. Het doel van TEJO wordt 

kort toegelicht waarbij er een hapje en drankje aangeboden wordt. 
 

4. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

 

5. Agenda: 

 2e Gaasketelkoerse 

 Subsidieformulieren 

 Wat leeft er? Thema: wateroverlast 

 Vergaderdata volgend werkingsjaar 

 Bestuur jeugdraad 

 Vlottentocht 

 Controle jeugdlokalen 

 Reglement vrijetijdspas 

 Zomeractiviteiten 

 Park Happening Schoten 

 Varia 

 

6. Agendapunten: 

6.1. 2e Gaasketelkoerse: (toelichting door Peter Arnauw) 

Op zaterdagnamiddag 17 september 2016 vindt de 2e Gaasketelkoerse plaats. Vorig jaar was dit een groot 

succes, ondanks het weinige of ontbrekende aantal van bepaalde leeftijdscategorieën. Van de categorie 12-

16 jaar was niemand aanwezig en van de categorie 16-18 jaar slechts een drietal deelnemers. Daarom 

wordt er een oproep gedaan aan de georganiseerde jeugd om verschillende groepjes af te vaardigen en 

deze tegen elkaar te laten strijden, om het competitiegevoel aan te spreken.  

Inschrijven kan tot één week voor de activiteit via www.gaasketelkoerse.be aan € 1,00 per ploeg van 2 

personen. 

Ze willen dit jaar ook een aparte cheerleader wedstrijd organiseren, enkel voor de jeugdbewegingen. Om 

bij de start en het einde van de koerse een ‘cheer’ te doen. Op het einde is het dan nog de bedoeling een 

dansje uit te voeren, aan de hand van een applausmeter zal dan beslist worden welk groepje wint.  

 

6.2. Subsidieformulieren: 

Om de opvolging van de subsidiedossiers zo vlot mogelijk te laten verlopen werden de nodige formulieren 

overlopen op de vorige vergadering. We willen nogmaals melden dat de toelage voor onderhoudswerken 

is verhoogd. Vanaf dit werkingsjaar kan je tot € 7.500,00 aan onkosten binnen brengen. 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20160621.pdf
http://www.gaasketelkoerse.be/
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/2015%20formulieren.pdf
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Bij onduidelijkheden of andere vragen mag u de jeugddienst steeds contacteren. 

 

6.3. Wat leeft er? Thema: wateroverlast: 

Hadden jullie wateroverlast in de lokalen en zijn er voorzorgsmaatregelen tijdens het kamp? 

Gelukkig hadden de meeste verenigingen geen water in het lokaal. Bij drie verenigingen bleef het beperkt 

tot enkele emmers die werden gezet, opstijgend grondwater of een lek in het materiaallokaal. 

Tijdens het kamp worden greppels gegraven rond de tenten en verzorgen alle verenigingen hun 

grondzeilen. We krijgen ook tips over balken onder het grondzeil, gesjorde beddenbakken en doordachte 

positionering van de tenten op het terrein. 

 

6.4. Vergaderdata volgend werkingsjaar: 

De vergaderdata van werkingsjaar 2016-2017 zijn de volgende, telkens op dinsdagavond om 20u: 

- jeugdraad: 20/09, 25/10, 6/12, 17/01, 21/02, 28/03, 9/05, 20/06 

- jeugdtreffen: 15/11 

 

6.5. Bestuur jeugdraad:  

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

geïnstalleerd te worden. Voorlopige kandidaten: Julie Geens, Peter Colpaert, Sven Maes, Ine Janssens, 

Dieter Peeters en Olivier Coppens. 

Andere kandidaten kunnen zich melden via het formulier voor vertegenwoordigers in de jeugdraad 2016-

2017 dat u in het subsidiedossier vindt.  

Deze personen worden alvast verwacht tijdens de bestuursvergadering die de vergadering van september 

voorbereid, voor introductie en verdeling bestuursfuncties. 

Daarnaast willen we een oproep doen 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. 

 

6.6. Vlottentocht:  

De vlottentocht gaat door op zondag 2 oktober 2016. Het startuur van deze editie is om 14u00, zoals 

vorig jaar. Het reglement wordt nagekeken en besproken. Hierbij leggen we nogmaals de klemtoon dat er 

niet rond de boei gedraaid moet worden.  

Inschrijvingsformulieren en reglementen worden verstuurd naar alle verenigingen zodat de inschrijvingen 

kunnen starten. 

Volgende personen willen alvast helpen tijdens de vlottentocht of bij de voorbereidingen: Sven, Andy, 

Dieter en Julie. 
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6.7. Controle jeugdlokalen: 

De controles van de jeugdverengingen verlopen goed. Het merendeel van de jeugdverenigingen hebben al 

een bezoek gekregen van onze duurzaamheidsambtenaar. Op basis van het verslag, dat uit dit bezoek 

volgt, kunnen maatregelen getroffen worden om de duurzaamheid van de jeugdverenigingen te 

verbeteren. 

De jeugdverenigingen werd gevraagd om hun brandveiligheid te controleren en eventueel te verbeteren. 

Na rondvraag zijn enkele verenigingen al gevorderd met de brandveiligheid. Chiro Bloemendaal wenst na 

het afronden van hun werkzaamheden graag een controle van de brandweer tijdens het voorjaar 2017. 

 

6.8. Reglement vrijetijdspas: 

Het gemeente- en OCMW-bestuur willen ervoor zorgen dat elke inwoner kan participeren aan vrijetijd. 

Met de pas wil men een financiële drempel helpen overbruggen, maar ook maatschappelijk kwetsbare 

mensen beter toeleiden tot het vrijetijdsaanbod. We erkennen hierbij ook dat vrijetijdsparticipatie een 

belangrijk deel is van sociale activering. 

De vrijetijdspas is een actie van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Schoten. De intentie bestaat om 

deze pas later in te passen in een UiTpas. Zo goed mogelijk wordt daarom ook aan de voorwaarden 

hiervoor voldaan. 

Het reglement wordt overlopen en als bijlage voorzien in het verslag. 

 

6.9. Zomeractiviteiten: 

Deze zomer wordt er weer een heel gamma van activiteiten georganiseerd in Schoten. De 150ste verjaardag 

van de vaart, de Zomertent en de Park Happening Schoten zijn maar enkele activiteiten uit het brede 

gamma tijdens de zomer. 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.  

 

6.10. Park Happening Schoten: 

De Schotense zomeractiviteiten eindigen traditioneel met PHS, nu op zaterdag 27 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. 

We zijn ook nog op zoek naar 30 houten plooibanken. Chiro Bloemendaal, St. Jozef Merksem en St. 

Michielscollege verhuren banken. 

 

6.11. Varia: 

 De samenaankoop van LED-verlichting gaat niet door. Omdat er maar één formulier is 

binnengekomen wordt ervan uitgegaan dat er geen nood is aan groepsaankoop van LED-verlichting. 

 De gemeentelijke website is vernieuwd. Vorige jeugdraad vroegen we om alle gegevens na te kijken 

en eventuele wijzigingen door te geven. 

 Het idee bestaat om een Poolse scouts op te richten die ook op zoek zijn naar een lokaal om eventueel 

te delen met een bestaande vereniging. Op basis van deze vraag ontstaat er een discussie over 

integratie en het beperkte bereik aan diversiteit bij de huidige jeugdbewegingen. Geen enkele 

vereniging is geneigd om zijn lokaal te delen. De kinderen en jongeren zijn alleszins zeer welkom in 

de bestaande jeugdbewegingen waar er toch al meerdere van zijn. 

http://www.schoten.be/zomer
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 In de zomer wordt er een leuke zomerbar georganiseerd in Schoten. Men zoekt nog enkele mensen 

om de bar te bemannen, misschien een mooie gelegenheid voor de jeugdverenigingen om een centje 

te verdienen. 

 Er is een GAS-vaststelling binnengekomen wegens te veel lawaai, rumoer en gerucht. Dit werd 

vastgesteld op 24/04/2016 tussen 0u44 en 01u15 van de volgende dag, aan het Jeugdhuis Kaddish, 

Vordensteinstraat 50-52. 

 Alcohol en minderjarigen is een gevaarlijke mix. Daarom heeft het college van burgemeester en 

schepenen besloten om een werkgroep rond alcohol en minderjarigen op te richten. Daarom zullen er 

in het schooljaar 2016-2017 meerdere activiteiten plaatsvinden in teken van dit probleem. Er wordt 

een vorming voor ouders en leerkrachten voorzien. Er zal een leidraad worden verspreid bij de 

organisatoren van feesten en fuiven met alcohol aanwezig. De werkgroep doet nog verder onderzoek 

naar een interactief gedeelte waarbij de jongere wordt gesensibiliseerd rond het thema alcohol.  

 Het gemeentebestuur werkt aan een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Tot 9 

augustus kan je advies geven over dit lijvig document. Dieter Peeters licht het verder toe. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. 

 

Volgende vergadering:  

dinsdag 20 september, om 20u00 in het Park-iet, grabbelpaslokaal in het park van Schoten. 

Het bestuur spreekt op 14 september om 19u af in de jeugddienst.  

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx 


