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Verslag vergadering jeugdraad 22 maart 2016, 
werkingsjaar 2015-2016. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Kathleen Dox (jong N-VA), Thomas Valgaeren (onafhankelijk), Roxanne Opsomer 

(VKSJ) en Ivan Dierckx (jeugddienst). 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

 

4. Agenda: 

 Fiscale attesten 

 Interne activiteit 

 Samenaankoop LED-verlichting 

 Aanpassingen van subsidiereglementen 

 Wat leeft er? 

 Jeugdcultuurprijs 

 Jongerenfuif 

 Persmobiel 

 Aanpassing reglement jeugdinfoborden in functie van GAS 

 Varia 

5. Agendapunten: 

5.1. Fiscale attesten: 

De originele fiscale attesten van kalenderjaar 2016 worden verdeeld. Deze mogen gekopieerd en ingevuld worden, 

voor alle deelnemers aan vakantiekampen, weekends, … die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben. Het kind 

mag in de loop van een kampperiode wel 12 jaar worden, maar enkel de deelnamedagen voor de 12e verjaardag 

tellen mee voor fiscale aftrekbaarheid.  

Tracht de fiscale attesten af te leveren aan alle ouders van de leden. De attesten van kalenderjaar 2015 moesten 

voor 1 maart 2016 afgeleverd worden aan de ouders. De fiscale attesten die nu worden rondgedeeld moeten voor 1 

maart 2016 afgeleverd worden. De fiscale attesten zijn rondgedeeld tijdens de jeugdraad. 

 

5.2. Interne activiteit: 

Op zaterdag 23 april gaat de gezellige jeugdraad door aan de jongenschiro St. Filippus. Aangezien dit volgende 

vergadering is, wordt het dringend tijd om concrete afspraken te maken. Er zal niet gewerkt worden met 

inschrijvingen maar dat men via mail aanwezigheden zal doorgeven. Ook zullen via mail verdere afspraken en 

informatie rond gestuurd worden. 

 

5.3. Samenaankoop LED-verlichting: 

Tijdens de varia van vorige jeugdraad spraken we over een eventuele samenaankoop door jeugdverenigingen voor 

LED-verlichting. In de uitnodiging van de jeugdraad werd er een document mee gestuurd waarin kon worden 

aangegeven hoeveel verlichting van welk type men nodig heeft.  

 

In onderling overleg is beslist dat iedere jeugdvereniging op voorhand het daarvoor voorziene document met 

aantallen en dergelijke tijdig zal bezorgen aan de jeugddienst. De jeugddienst zal op zijn beurt deze gegevens 

samen leggen en bekijken of we samen goedkoper kunnen aankopen. 

Het invulformulier kunnen jullie HIER downloaden. 

 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20160322.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/samenaankoop%20LED-verlichting.pdf
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De kosten van deze led-verlichting kunnen ook ingebracht worden in het subsidiedossier, onder de vernieuwde 

rubriek onderhoudswerken, met een gegarandeerde betoelaging van 75%. Meer info in punt 5.4 en in het 

vernieuwde subsidiereglement dat je HIER kan downloaden. 

 

5.4. Aanpassingen van subsidiereglementen: 

Naar alle verantwoordelijken van jeugdverenigingen is een mail rondgestuurd met daarin de doorgevoerde 

aanpassingen aangaande subsidies. Aan enkele reglementen werden immers enkele wijzigingen aangebracht, zoals 

reeds besproken op vorige jeugdraden.  

In deze aanpassingen stond onder andere vermeld dat een rondgang van de duurzaamheidsambtenaar/milieudienst 

zal plaatsvinden. Jeugdverenigingen dienen daarvoor contactgegevens te bezorgen, welke gebruikt kunnen worden 

om afspraken hieromtrent te maken. De lijst voor contactgegevens wordt rondgedeeld. 

Binnenkort wordt er contact opgenomen met deze personen om een afspraak te maken. 

 

Daarnaast willen we alle andere subsidiereglementen nog eens toelichten en geven we een bundel per vereniging 

mee. Gelieve dit desgevallend door te geven aan de dossierbeheerder. 

Het vernieuwde subsidiereglement kan je ook HIER downloaden. 

Meer vragen hierover bij: Joost.debondt@schoten.be of ivan.dierckx@schoten.be. 

 

5.5. Wat leeft er? 

Bij verschillende jeugdverenigingen is getoetst wat hun plannen waren tijdens de Scheldeprijs. Vele leden lieten 

weten dat zij wel gingen kijken, maar in groepsverband werden er (nog) geen exacte plannen gemaakt.  

 

5.6. Jeugdcultuurprijs: 

De werkgroep, zoals vorige vergadering werd samengesteld, kwam op woensdag 16 maart samen en stelt voor om 

enkele tips aan te reiken aan de cultuurraad en het gezamenlijk verder uit te werken. Hierbij dachten we aan: 

- Het moet een groep of individu uit Schoten zijn. 

- De nominatie gebeurt door iemand onafhankelijk. 

- Het is cultuur voor en door jeugd (tot 24 jaar). 

- Er wordt iets permanent gecreëerd of het is een voorstelling / tentoonstelling in Schoten. 

- Niet professioneel en niet-professioneel begeleid. 

- We hechten veel waarde aan originaliteit. 

- Het moet publiek toegankelijk zijn en aangekondigd. 

Daarnaast stellen we voor om een jury in te richten met twee afgevaardigden van de jeugdraad en twee van de 

cultuurraad. Eventueel aangevuld met een ambtenaar die beiden moet behartigen op professioneel vlak (vb. 

jongerenprogrammator CC). 

 

5.7. Jongerenfuif: 

De volgende JONGERENFUIF wordt georganiseerd op vrijdag 15 april, van 18u00 tot 23u00, in De Kaekelaar. 

Wegens te groot succes van vorige editie werken we nu enkel met voorverkoop waarvoor al meer dan 300 jongeren 

kwamen opdagen. 

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 met mogelijkheid van voorverkoop in de jeugddienst. 

Meer info bij: joost.debondt@schoten.be. 

Wij zoeken ook nog meerdere vrijwilligers voor de jongerenfuif. Als je hier interesse in heeft mag je je altijd 

aanbieden bij Joost. 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/reglementen%20samengevoegd.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/reglementen%20samengevoegd.pdf
mailto:Joost.debondt@schoten.be
mailto:ivan.dierckx@schoten.be
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/AfficheA3-04%202016.pdf
mailto:joost.debondt@schoten.be
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5.8. Persmobiel: 

Het gemeentebestuur en beweging.net Schoten brengen op dinsdag 18 oktober de persmobiel naar Schoten. Het 

opzet is om 3.000 kg appels te persen die hopelijk 2.100 liter vers geperst appelsap opleveren. 

Onder leiding van Katty Michielsen wilt men de appels op de boomgaard van het Wijtschot plukken, geschat 1.000 

kg. 

Met dit project willen ze zoveel mogelijk verenigingen bereiken waarvoor ze op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 

een plukdag organiseren. Hierbij vraagt men de hulp van de jeugdverenigingen. 

Deze mededeling zal tijdens de volgende jeugdraad nogmaals aan bod komen. Op deze manier kunnen 

geïnteresseerde jeugdverenigingen in tussentijd overleg plegen, waarna bij de volgende bijeenkomst 

geïnteresseerden opgegeven kunnen worden. 

 

5.9. Aanpassing reglement jeugdinfoborden in functie van GAS: 

Recent is gebleken dat het niet evident is om wildplakkers een GAS-sanctie te geven indien men geen 

verantwoordelijke uitgever op de affiche heeft vermeld. Hierbij denken we dan concreet aan activiteiten in 

discotheken rondom Schoten en niet aan de lokale verenigingen. 

Om dit makkelijker en sneller te laten verlopen, stelt de dienst integrale veiligheid voor om het politiereglement te 

wijzigen. Concreet gaat het over het beschrijven van wie aansprakelijk is in dergelijke gevallen. 

De aanpassingen werden voorgesteld tijdens de jeugdraad, waar een unaniem positief advies werd gestemd. 

 

5.10. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 23/04 en 21/06. 

 Chiro Terdonck heeft enkele materialen die ze willen verkopen: 

 Een grote papiersnijder, 

 Een industriële oven. 

Bij interesse kan je chiro Terdonck contacteren. 

 Robin doet zijn opzeg als beroepskracht in JH Kaddish. Hij kreeg de kans om zich in iets nieuw te storten en 

vertelt kort over zijn nieuwe carrièrewending. Ook laat hij weten dat er een nieuwe vacature geopend zal 

worden, om op deze manier een geschikte nieuwe en gemotiveerde beroepskracht voor Kaddish te vinden. 

 Er wordt een cadeau afgegeven aan de schepen van jeugd Wouter Rombouts. Dit naar aanleiding van de 

geboorte van zijn dochter Julia. 

 Annika (stagiaire bij de jeugddienst) licht kort haar masterproef doet en vraagt de leden van de jeugdraad haar 

online survey in te vullen. Deze online survey zal na de jeugdraad doorgestuurd worden naar alle leden opdat 

zij deze kunnen invullen. 

 Vanuit de milieudienst vraagt men aandacht voor Wereldwaterdag en met tips om minder water te verbruiken. 

Daarnaast vestigen ze de aandacht op de subsidie voor regenwatertonnen. 

 

6. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. 

Volgende vergadering: zaterdag 23 april, om 16.30u in de lokalen van jongenschiro St. Filippus. 

 

Het bestuur spreekt op 20 april om 19u af in de jeugddienst.  

 

Voor verslag, 

 

Annika Verfaillie en Joost De Bondt 


