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Verslag vergadering jeugdraad 23 april 2016, 
werkingsjaar 2015-2016. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd:  

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

 

4. Agenda: 

 Verloop van de avond 

 Samenaankoop LED-verlichting 

 Subsidieformulieren 

 Wat leeft er?  

 Evaluatie jongerenfuif 

 Nieuw decreet opvang en vrije tijd van kinderen 

 Vergaderdata volgend werkingsjaar 

 Nieuwe gemeentelijke website 

 Projectsubsidies JH Kaddish en TnT 

 Varia 

5. Agendapunten: 

5.1. Verloop van de avond: 

Deze gezellige jeugdraad ziet er als volgt uit: 

 16u30: vergadering 

 17u30: start kubbs en aperitief 

 18u30: BBQ 

 

5.2. Samenaankoop LED-verlichting: 

Omdat er tot op heden geen formulieren werden toegestuurd, doen we een rondvraag per vereniging naar mogelijke 

interesse. Hieruit blijkt dat er slechts bij een of twee verenigingen nood is voor aankoop van LED. De andere 

deden dit al, hebben geen interesse of moeten het nog nakijken. 

Diegenen die het nog moeten nakijken krijgen twee weken tijd (tot 8 mei). Indien er dan maar een of twee 

aanvragen zijn kunnen we niet spreken over een samenaankoop. 

 

5.3. Subsidieformulieren: 

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

toegelicht:    

 Aanvraag tot erkenning 

 Jeugdbewegingen 

 Jeugdhuizen 

 Amateuristische kunstbeoefening voor jongeren 

 Speelplein 

 Personen met een beperking 

 Onderhoudswerken 

 Projectsubsidies 

 Repetitieruimte 

 Vorming jeugdwerk 

Alle formulier kunnen via het verslag digitaal teruggevonden worden. 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20160423.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/2015%20formulieren.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/subsidieformulieren%202016%20samengevoegd.pdf
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Bij grote verbouwingswerken vraagt de jeugddienst om een afspraak te maken indien er plannen zijn zodat we het 

nodige kunnen toelichten en overlopen. 

 

5.4. Wat leeft er? 

Het bestuur roept op om tijdens de rest van de avond informatie met elkaar te delen waardoor deze ‘wat leeft er?’ 

overbodig wordt. 

 

5.5. Evaluatie jongerenfuif: 

Verslaggeving en evaluatie van de jongerenfuif op vrijdag 15 april 2016: 

 Er waren een 700-tal jongeren tussen 12 en 15 jaar. 

 Toezicht verliep goed. Er werd veel gecontroleerd in de zaal. De walkie talkies werden goed gebruikt. 

 De aangepaste inkomprocedure verliep zeer goed. Ook de identiteitscontrole werd grondig gedaan met diverse 

mogelijkheden (via paspoort, smartschool, foto via WhatsApp, aangifte van verlies,…). 

 De inkom werd versmald om deze controle grondig te doen. De splitsing tussen jongeren die opnieuw binnen 

om een euro te betalen en nieuwe bezoekers kan misschien duidelijker. 

 Voorverkoop liep zeer vlot. 

 De communicatie verliep voornamelijk via facebook. Ook het bericht dat de fuif volzet was kwam duidelijk aan 

bij de jongeren.  

 Er was voldoende hulp. Dank aan deze vrijwilligers!! 

 Meerdere jongeren kwamen na de jongerenfuif naar JH Kaddish. Enkelen onder hen hadden duidelijk 

gedronken. Het is natuurlijk zeer moeilijk om de jongeren na de fuif te blijven volgen in hun doen en laten. 

 Een krantenartikel deed melding van jongeren die na de fuif in Antwerpen nog slaags zijn geraakt. Bij navraag 

blijkt het verhaal toch anders te zijn verlopen dan in het artikel werd gemeld. Ook enkele vrijwilligers 

nuanceren het verhaal. 

De volgende jongerenfuif gaat door op vrijdag 14 oktober 2016.  

 

5.6. Nieuw decreet opvang en vrije tijd van kinderen: 

De Vlaamse regering, meer bepaald minister Jo Vandeurzen, bevoegd voor welzijn, volksgezondheid en gezin, 

werkt aan krachtlijnen voor de kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd voor kinderen. In dit kader voor de 

‘buitenschoolse opvang’ legt hij de regiefunctie bij de lokale overheden die ervoor zorgen dat er een geïntegreerd 

opvang- en vrijetijdsaanbod aangeboden wordt. Hierbij houdt men rekening met: 

- het aanbieden van ontplooiingskansen en een leuke vrije tijd. 

- participatie van de ouders aan de arbeidsmarkt, opleiding of deelname aan activiteiten voor persoonlijke 

ontplooiing. Voorrang wordt gegeven aan werkende ouders. 

- de bevordering van de sociale cohesie en gelijke kansen. 

Gelukkig worden er duidelijke doelstellingen geformuleerd tav gezinnen waarbij ouders de eerste opvoeders 

blijven. 

Alle actoren die willen deelnemen doen dit op vrijwillige basis.  

De gemeente moet de vraag en het aanbod in kaart brengen en op elkaar afstemmen, een visie ontwikkelen, de 

beschikbare infrastructuur zo goed mogelijk aanwenden, samenwerkingsverbanden initiëren en faciliteren, het 

werkingsgebied bepalen en op termijn de financiering opnemen. 

De Vlaamse overheid maakt nog een referentiekader met doelstellingen betreffende het aanbod, de participatie van 

kind en ouder, de wijze waarop de begeleiders worden ingezet en de manier waarop het begeleidersteam en de 

samenwerking versterkt kan worden. Dit alles zonder vastgestelde normen om het op lokaal niveau te kunnen 

regiseren. 

 

Geïnteresseerden kunnen de nota hier nalezen. 

 

http://www.jeugdraad-schoten.be/sites/default/files/downloads/krachtlijnen%20voor%20een%20nieuwe%20organisatie%20opvang%20en%20vt%20van%20kinderen.pdf
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5.7. Vergaderdata volgend werkingsjaar: 

De jeugddienst stelt volgende vergadermomenten voor, 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 

Volgende vergadering beslissen we, zodoende heeft iedereen tijd om deze data te controleren. 

 

5.8. Nieuwe gemeentelijke website: 

We willen aan alle jeugdverenigingen vragen om de gegevens op de nieuwe gemeentelijke website na te kijken en 

aanpassingen door te geven aan annick.degreve@schoten.be. Graag voor eind volgende week. 

https://schoten.e2e.be/onderwijs-en-vrije-tijd/jeugd 

 

5.9. Projectsubsidies: 

Volgende verenigingen vragen een projectsubsidie aan en lichten deze aanvraag zelf toe: 

 JH Kaddish: Op 6 mei organiseren ze Basic Industry, een drum & base feestje met een DJ van het Verenigd 

Koninkrijk. Dit heeft een kostprijs van meer dan de maximale subsidie van € 500,-. 

 TnT: Organiseerden op 12 en 13 maart een voorstelling ‘Stemmen van de overkant’ met een raming van  

€ 1.015,- aan onkosten waarvan € 385,- enigszins gelinkt kunnen worden aan artistieke prestaties 

(opvoeringsrechten, kostuums en decor). 

De jeugdraad geeft goedkeuring aan beide voorstellen. 

 

5.10. Varia: 

 De nieuwe beroepskracht in jeugdhuis Kaddish start eind juni of begin juli. 

 De lijst voor vrijstelling onroerende voorheffing jeugdlokalen werd nagekeken, aangevuld en doorgestuurd. 

 De jeugddienst ondersteunt het Schotense traject om bijkomende capaciteit te creëren in het basisonderwijs. 

Het gemeentebestuur kreeg de regierol toebedeeld om met alle onderwijsinstanties samen te werken en  

€ 6.400.000,- te verdelen op basis van vastgelegde criteria. Op dit ogenblik liggen er 7 schooluitbreidingen op 

tafel goed voor 845 extra plaatsen in het basisonderwijs. 

 De Lijn vraagt of we tijdens de jaarwissel ’16-‘17 gebruik willen maken van de feestbus en in welke vorm. Na 

diverse onderzoeken, stellen we voor om hetzelfde te nemen als afgelopen jaren. Toen opteerden we voor twee 

bussen. Eén samen met Rijkevorsel, Hoogstraten en Brecht richting Antwerpen. De andere vanaf grens 

Schoten/Brecht richting Antwerpen. De totale kost met korting bedroeg vorig jaar 1.855 euro, we kregen 875 

tickets en verdeelden er 580. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we terug genieten van de jaarlijkse korting van 770 

euro omdat de jeugddienst instaat voor de verdeling van de materialen naar andere gemeenten. De jeugdraad 

gaat akkoord met dit voorstel. 

 Glenn vraagt of de jeugdraad interesse heeft om mee na te denken over zaken als fietspaden, toekomst 

Paalstraat en markt,… Kortom, zaken waar jongeren ook mee geconfronteerd worden maar die iets breder gaan 

dan het jeugdwerk. Hier is interesse in, vanuit het bestuur van de jeugdraad proberen we hier een aanzet aan te 

geven. 

 

6. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. 

Volgende vergadering: dinsdag 21 juni, om 20u00 in de lokalen van JH Kaddish. 

 

Het bestuur spreekt op 15 juni om 19u af in de jeugddienst.  
 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx 

mailto:annick.degreve@schoten.be
https://schoten.e2e.be/onderwijs-en-vrije-tijd/jeugd

