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Verslag vergadering jeugdraad 24 oktober 2017, 
werkingsjaar 2017-2018. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Julie Geens (onafhankelijk) en Andy Willemsens (onafhankelijk). 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Bestuur jeugdraad 

 Advies subsidiedossiers 2016-2017 

 Statuten jeugdraad 

 Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar 

 Wat leeft er? Thema: Wat met te veel leden? 

 Grote verbouwingen Meisjeschiro Sint-Filippus 

 Evaluatie activiteiten: vlottentocht & jongerenfuif 

 Activiteiten jeugdraad: jeugdtreffen, Sinterklaasstoet, lokalentocht en interne activiteit 

 Algemeen erkenningsreglement Schotense verenigingen 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Bestuur jeugdraad:  

Vorige vergadering werd het nieuwe bestuur aangesteld waarbij we in de rand meldden dat Olivier Coppens en 

Glenn Van Roey zich nog niet hadden aangemeld voor een vereniging. Ondertussen liet Olivier weten dat hij 

afgevaardigde is voor Jong-Groen waardoor hij omwille van de statuten niet kan zetelen in het bestuur. 

Van Glenn kregen we nog geen antwoord. 

Bijgevolg moeten we de samenstelling van het bestuur aanpassen naar: 

 Voorzitter: Julie Geens 

 Bestuursleden: Dieter Peeters   

                            Peter Colpaert 

   Jelmer Snoeys 

   Andy Willemsens 

   Secretaris: Ivan Dierckx (JD) 

 Penningmeester: Joost De Bondt (JD) 

De jeugdraad stemt eenparig positief. 

 

5.2. Advies subsidiedossier 2016-2017:  

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 oktober 2017 de voorgestelde subsidieberekening goed.  

Op woensdag 11 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 (dus 

tot 26 oktober). 

Het overzicht is duidelijk voor alle aanwezigen. Er zijn geen bemerkingen vanuit de jeugdraad.  

De vergadering geeft een eenparig positief advies aan de subsidieberekening. 

In de rand geven we ook mee dat alle verenigingen op 10 oktober een erkenning kregen voor werkingsjaar 2017-

2018. Dit is belangrijk voor de volgende subsidies van het lopende werkingsjaar.  

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%2024102017.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/jeugdraad_subsidiebekerening_2015_2016.pdf
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5.3. Statuten jeugdraad: 

Bij het begin van elke legislatuur leggen alle adviesraden de statuten en het huishoudelijk reglement voor aan de 

nieuwe gemeenteraad om hen terug te erkennen als gemeentelijk adviesorgaan voor desbetreffende materie. 

Vanuit het bestuur van de jeugdraad willen we deze documenten nu al samen bekijken omdat er toch wel enkele 

vragen zijn en ze na 6 jaar een update kunnen gebruiken.  

De jeugddienst doet een voorstel tot wijziging en zal dit voorleggen aan een werkgroep. Volgende personen willen 

alvast deel uitmaken van deze vergadering: Wouter, Christophe, Peter, Olivier, Jelmer, Julie en Andy. 

 

5.4. Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar:  

Vorige vergadering vroegen we om na te denken over thema’s die we gedurende dit werkingsjaar kunnen 

uitwerken. Om doordacht te starten willen we aan het onderwerp ineens doelen koppelen en bijhorende taken 

verdelen. 

Voorstel: Behoud (groene) speelruimte waarbij we starten met een overzicht van de speelruimte inclusief 

speeltuinen. We kijken het nodige onderhoud na en doen aanbevelingen aan het bestuur. Daarnaast kunnen we 

onderzoeken hoe te voorkomen dat twee verenigingen in hetzelfde bos spelen. 

Volgende vergadering starten we met een overzicht. 

 

5.5. Wat leeft er? Thema: Wat met te veel leden?  

De reacties uit vorige vragenronde waren zeer uiteenlopend en bruikbaar. Omdat er meer ideeën zijn dan 

vergaderingen zoeken we relevante onderwerpen per periode.  

Aan het begin van een werkingsjaar willen we graag jullie inbreng over te veel leden in een afdeling: 

 Enkele verenigingen hebben een ledenstop wegens onvoldoende leiding. Hierbij rekenen ze op 12 leden per 

verantwoordelijke. 

 Een wachtlijst aanleggen. 

 Voorrang aan de familieleden. 

 Een afdeling opsplitsen in twee groepen. 

 Op twee momenten activiteiten aanbieden maar dit zorgt voor extra druk bij de leiding. 

 Oudste leden een jaar vroeger leiding laten worden. 

 Opdeling per leeftijd samen bekijken aan de start van het werkingsjaar. Twee of drie jaren samen zetten. 

 Bij sommige jeugdbewegingen neemt de druk toe en wordt het thema al besproken. 

 Andere hebben dan weer te weinig oudere leden waardoor de doorstroom voor nieuwe leiding er niet is. Dit 

zorgt voor een toekomstig probleem waarbij men nu geen overtal aan leden moet toelaten. 

 Er kan ook doorverwezen worden naar jeugdverenigingen die geen overtal hebben. 

 

5.6. Grote verbouwingen Meisjeschiro Sint-Filippus:  

De gemeenteraad van 7 september 2017 keurde het verbouwingsdossier van Meisjeschiro Sint-Filippus goed. Het 

dossier heeft een totaalbedrag van 46.443,99 euro het daaraan gekoppelde subsidiebedrag van 26.149,80 euro. 

Aangezien de werken goed vorderen willen ze nu al een eerste schijf van 25% of € 6.537,45 aanvragen. 

De jeugddienst vergeleek de uitgaven met de geraamde kosten en deed een plaatsbezoek om vast te stellen dat de 

werken effectief werden uitgevoerd.  

We vragen advies van de jeugdraad vooraleer we een eerste schijf laten uitbetalen (na goedkeuring door het college 

van burgemeester en schepenen). 

Het advies van de jeugdraad is eenparig positief. 
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5.7. Evaluatie activiteiten:  

5.7.1. Vlottentocht: 

Op zondag 1 oktober ging de vlottentocht door met: 18 vlotten, 168 deelnemers en 6 races.  

In tegenstelling tot de zeer slechte weersvoorspellingen viel het de dag zelf goed mee.  

Vanuit de jeugddienst willen we alle deelnemers en vrijwilligers van harte bedanken. Daarnaast willen we ook 

weten wat de verenigingen van de activiteit vonden: 

- De Jongenschiro wil volgend jaar wel meedoen maar kan niet op 23/09. 

- Het vermeldde uur van de prijsuitreiking was anders dan het effectieve uur. 

- Creatieve bekers waren leuker maar hiervoor is meer participatie van de jeugdraad nodig. 

- De boeien aan de vlotten waren creatief maar moeten volgend jaar groter zijn. 

- Kan er terug gewerkt worden met een centraal thema? Vb: onderwaterwereld. 

 

Volgende vlottentocht: voorstel zondag 23 september 2018. De vergadering vraagt om toch te onderzoeken of dit 

later kan.  

 

5.7.2. Jongerenfuif: 

Op vrijdag 20 oktober ging de volgende uitverkochte jongerenfuif door. 

We willen ook graag jullie mening over deze activiteit: 

- Toffe activiteit en leuk dat er danspodia waren. 

- Weinig begeleiders in de zaal. 

- Goed dat er in de zaal plek is voor dansers maar ook een rustiger deel achteraan de zaal. 

- Het viel samen met de Nacht van de Jeugdbeweging maar mogelijk had dit weinig impact. 

- De inkom moet beter afgespannen worden of smaller zijn. Enkele bezoekers liepen simpelweg door. 

- Nog beter communiceren dat het enkel met voorverkoop is en ook duidelijker vermelden wanneer het is 

uitverkocht. 

 

Volgende fuiven gaan door op vrijdag 20 april 2018 en vrijdag 5 oktober 2018. 

 

5.8. Activiteiten jeugdraad:  

5.8.1. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op 21 november om 20u in JH Kaddish. 

De brandweer wil eerst een toelichting geven over brandveiligheid jeugdlokalen, tijdens het kamp en andere 

activiteiten. Dit gedurende een half uur.  

Daarna willen we hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst kort algemene info geven aan de vergadertafel; 

- daarna kan iedereen shoppen met specifieke vragen per vereniging; 

- we sluiten af met een informeel luik aan de toog waarbij alle verantwoordelijken tijdens een drankje van 

gedachten kunnen wisselen. 

 

Om het aanbod tijdens het shoppen op te delen, werken we terug met thema’s. Hier een voorstel: 

- Financieel (subsidies, jubilerende verenigingen, fiscale attesten,…) 

- Gebouwen (grote verbouwingen, verzekeringen, preventie, controle brandveiligheid, verhuur,…) 

- Armoede & welzijn (loket gezinsondersteuning, sociale tarieven, hoe doorverwijzen, EHBO, TEJO, …) 

- Gemeente (evenementen, afval, materiaal, vorming, meerjarenplan, activiteiten en aanbod,…) 

- Brandweer (vragen op eerdergenoemde toelichting) 
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5.8.2. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 25 november mogen we de Sint verwelkomen in Schoten. De stoet start om 14u aan het havenplein en 

komt om 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kunnen alle kinderen de Sint groeten. 

Indien gewenst kan men ook een theaterstuk ‘Pop voor de Sint’ volgen in de Kaekelaar. 

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. 

Je kunt natuurlijk ook naar het theaterstuk komen kijken. 

Verenigingen die voorlopig al meelopen zijn: Jongens- & Meisjeschiro St. Filippus, Muziekkapel KSA, Circant en 

Chiro Bloemendaal. 

Zij kunnen een mail van Annick verwachten om het aantal leden en gevraagde snoep door te geven. 

 

5.8.3. Lokalentocht: 

Met deze activiteit rijden we samen langs een 5-tal verenigingslokalen om op elke plek iets te drinken. Hiervoor 

rekenen we per locatie op één uur.  

Tibo, Christophe en Julie stellen voor om dit op een vrijdag in maart te laten doorgaan: 2, 9, 16, 23 of 30 maart 

2018. Het liefst koppelen we de datum aan een festiviteit om daar af te sluiten. 

Volgende vergadering willen we graag horen welke verenigingen deelnemen en wie z’n lokaal wil openstellen. 

Indien er te veel kandidaten zijn dan komen de andere lokalen volgend jaar aan bod. 

 

5.8.4. Interne activiteit:  

Jaarlijks organiseren we een leuke activiteit voor de leden van de jeugdraad in combinatie met een verkorte 

vergadering. Voorbeelden zijn: lasershooten, jeneverbowling, BBQ met KUBBS, funbal,…  

Aangezien we dit op een avond plannen om daarna nog te blijven napraten, wordt de vergadering van maart of mei 

verplaatst van dinsdag naar vrijdag of zaterdag. 

Voorstellen met bijhorende stemmen zijn: BBQ in Jongenschiro (4), karting (1) en bowling (de rest).  

Andy en Julie werken de bowling verder uit. 

 

5.8.5. Algemeen erkenningsreglement Schotense verenigingen:  

Vanuit de administratie denken we aan één uniform erkenningsreglement voor alle Schotense verenigingen dat van 

start zou gaan bij het begin van de volgende legislatuur (1 januari 2019). 

Enkel deze verenigingen komen dan in aanmerking voor: 

- inspraak via één van de adviesraden volgens de betreffende reglementen 

- subsidiëring mits voldaan wordt aan de betreffende reglementen: 

o algemeen reglement toelagen 

OF/EN 

specifieke subsidies per soort vereniging 

o jubileumsubsidie 

o projectsubsidie voor jeugdprojecten  

- het laagste tarief bij de huur van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur volgens de betreffende 

retributiereglementen 

- gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal volgens het betreffende retributiereglement 

- toegang tot het containerpark volgens het betreffende belastingreglement 

 

Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen kunnen erkend worden als Schotense 

vereniging, maar niet gesubsidieerd. Uit deze lijst kunnen enkel de jongerenafdelingen van politieke partijen via de 

jeugdraad Schoten aan inspraak doen, evenwel zonder stemrecht. 

 

De voorwaarden zijn (kort samengevat): 

- 50% van de leden zijn uit Schoten; 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/affiche%20sint%202017%20LR.PDF
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/reglement-erkenning-van-verenigingen-Schoten.pdf
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- Verenigingslokaal in Schoten; 

- Iedereen mag lid worden; 

- Nederlandse taal gebruiken; 

- Minstens 6 maanden werking aantonen; 

- Vrijwilligersregelgeving respecteren (verzekering). 

 

In artikel 5 worden de verenigingen doorverwezen naar desbetreffende adviesraad en bijhorende subsidies: cultuur, 

erfgoed, jeugd, senioren, sport, wijk, milieu, ontwikkelingssamenwerking, gezinsondersteuning, gezondheid, 

armoede of maatschappelijk (andere). 

We komen hier in latere fase zeker nog op terug. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 12/12, 16/01, 20/02, 27/03, 8/05 en 19/06. 

Jeugdtreffen: 21/11 in JH Kaddish 

 Vorming ASS op zaterdag 9 december van 10u tot 12u in JH Kaddish. Kom met zoveel mogelijk van uw 

vereniging. 

 We verdelen de informatie over de samenaankoop van AED-toestellen zoals vorige vergadering al werd 

toegelicht. De jeugdraad vraagt om in het lastenboek op te nemen dat de AED-toestellen ook op kinderen 

gebruikt kunnen worden. 

 In de voorstellen voor de ‘Wat leeft er?’ kwam enkele malen de vraag om te praten over moeilijke 

thuissituaties bij leden. De jeugddienst wil hierin wel ondersteunen maar deze persoonsgebonden onderwerpen 

worden best niet in volle vergadering besproken. Hiervoor kan je na de vergadering steeds terecht bij Ivan of 

een andere collega van de jeugddienst. 

 Chiro Terdonck vraagt aan andere verenigingen om zo weinig mogelijk in hun wijk te komen leuren. Breng 

betrokken vereniging even op de hoogte als je dit van plan bent in hun buurt aub. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 12 december, om 20u00 in de lokalen van KSA, Sparrenlaan 63. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/20171002%20Brief%20groepsaankoop%20AED.pdf

