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Verslag vergadering jeugdraad 25 oktober 2016, 
werkingsjaar 2016-2017. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Wouter Rombouts (schepen voor jeugd), Olivier Coppens (onafhankelijk), Glenn Van 

Roey (onafhankelijk) en Sven Maes (onafhankelijk). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Subsidiedossiers 2015-2016 

 Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar 

 Vorming brandveiligheid 

 Evaluatie vlottentocht 

 Wat leeft er? Thema: Welk onderwerp wil jij in de jeugdraad eens bespreken? 

 Sinterklaasstoet 

 Jeugdtreffen 

 Interne activiteit 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

We starten met het uitdelen van kaartjes en vragen om hierop een onderwerp voor de ‘Wat leeft er?’ te noteren en 

komen er later op de vergadering op terug. 

 

5.1. Subsidiedossier 2015-2016: 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 oktober 2016 de voorgestelde subsidieberekening goed.  

Op woensdag 5 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 20 oktober). 

We kregen één vraag met betrekking tot de kadervorming maar verder geen bemerkingen over de voorgestelde 

berekening voor de jeugdverenigingen. Aangezien de termijn verlopen is, moeten we nu enkel nog advies vragen 

aan de jeugdraad. 

Het overzicht is duidelijk voor alle aanwezigen en wordt nog eens rondgedeeld voor de geïnteresseerden. 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 11 oktober een erkenning kregen voor werkingsjaar 2016-

2017. Dit is belangrijk voor de volgende subsidies van het lopende werkingsjaar.  

 

5.2. Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar: 

Vorige jeugdraad ging akkoord om tijdens het werkingsjaar met een centraal thema te werken. Om iedereen te laten 

nadenken over de thema’s en er geen duidelijke consensus was, werd de keuze van het thema naar deze vergadering 

verschoven. 

Hier de voorstellen die tijdens vorige jeugdraad werden opgelijst. Dit kan natuurlijk nog worden aangevuld met 

andere goede ideeën zoals vanuit Scouts & Gidsen 62e MVB: 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/jeugdraad_25012016_aanwezigheidslijst.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/jeugdraad_subsidiebekerening_2015_2016.pdf


 2 

- Waar mag je wel en niet spelen?  

Hierbij vraagt men naar een overzicht van de speelbossen en –tuinen en de daarbij horende reglementeringen 

per zone. 

- Klimaatakkoord en Burgemeestersconvenant: 

Het gemeentebestuur engageerde zich om tegen 2020 een CO2-reductie van 20% te realiseren op het 

Schotense grondgebied. Dit is geen evidente zaak en alle initiatieven zijn wenselijk om hierin te 

ondersteunen. Mogelijk kunnen we vanuit de jeugd en jeugdverenigingen acties ondernemen?  

Vb. aanpassingen aan gebouwen, meewerken aan ecodriving voor startende chauffeurs, promoten van 

deelwagens,… 

- Verkeersveiligheid: 

De jeugddienst en verkeersdienst zijn samen met de Voetgangersbeweging vzw een schoolvervoersplan aan 

het opstellen voor het basisonderwijs. Dit ‘octopusplan’ wordt nu gefinaliseerd waarbij we in uitbreiding ook 

het secundair onderwijs willen bevragen over de noden en wensen rond verkeersveiligheid.  

Niet enkel de scholen maar ook de verenigingen komen met hun leden op de openbare weg. Mogelijk kunnen 

we vanuit deze adviesraad meewerken aan een veiligere infrastructuur voor de voetgangers en fietsers? 

- Toekomst Gelmelenpark: 

Dit veelbesproken parkje in het centrum van Schoten behelst veel facetten voor jeugd: speeltuin, hangplek, 

pingpongtafel, Huis van het Kind en kleuterschool. In de nabije toekomst komt er nog een aangepast 

Gelmelenhof bij waar de ABK gehuisvest zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk verdwijnt de haag tussen huidige 

parking en park dan om een open zicht te krijgen. Aan de andere zijde van het park gaat de kleuterschool 

nieuwe gebouwen zetten met een nieuwe speelplaats en open zicht naar de speeltuin. Misschien kunnen we 

vanuit deze adviesraad een voorstel doen aan het gemeentebestuur hoe we het park toekomstgericht willen 

inrichten? 

Na stemming gaat de voorkeur van de jeugdraad gaat uit naar de verkeersveiligheid. 

Je mag de omgeving van de vereniging alvast eens nakijken en bemerkingen meenemen naar volgende vergadering. 

 

5.3. Vorming brandbestrijding: 

Deze jaarlijkse vorming ligt vast op zaterdag 10 december van 09u tot 12u. Deze vorming omvat 1u theorie, 1u 

blindlopen in rook en 1u brand blussen. Ideaal voor de leid(st)er die dit thema opvolgt binnen de vereniging. 

Aangezien het budget een beetje verhoogd is, kunnen we met 15 leden deelnemen (1 per vereniging). Er wordt een 

lijst rondgedeeld om de deelnemers op te noteren.  

Volgende verenigingen vaardigen niemand af: S&G 62e, Enaxi, KSA en VKSJ. Dit impliceert dat enkele 

verenigingen met twee personen kunnen deelnemen. 

 

5.4. Evaluatie vlottentocht: 

Op zondag 1 oktober gingen de vlotten wederom te water met een verrassende winnaar: de KSA. We willen graag 

jullie bemerkingen om er volgende editie rekening mee te houden: 

- We willen de vrijwilligers hartelijk danken voor de toffe samenwerking. 

- We stelden onsportief gedrag vast bij enkele verenigingen, soms zelfs aangemoedigd door de eigen leiding. 

- Enkele jongeren werden aangemoedigd om in het water te springen met onderkoelingsverschijnselen tot 

gevolg. Ook hier had de leiding moeten ingrijpen. 

- Alle deelnemers vonden het zeer leuk. 

- Er waren enkele vragen betreffende de creativiteitsprijs maar dit werd gekaderd na de uitreiking en tijdens de 

jeugdraad. 
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5.5. Wat leeft er ? Thema: Welk onderwerp wil jij in de jeugdraad eens bespreken? 

Bij de start van de vergadering vroegen we welk onderwerp jij wel eens wil bespreken tijdens de jeugdraad. We 

doen een ronde en vragen de briefjes op. Uit deze onderwerpen nemen we alvast het thema ‘leidingstekort’ dat we 

bespreken. Het punt komt van Chiro Bloemendaal die op dit ogenblik maar met 8 personen leiding zijn. 

Volgende tips worden aangereikt: 

- Vrienden betrekken in de werking en mogelijk springt de vonk over waardoor ze blijven. 

- De oudste leden vragen om een jaartje eerder al leiding te worden. 

- Oudleiding of andere vervangleiding vragen om steeds in te vallen. 

- Een wervingsaffiche maken (eventueel door de grafische richting van Sint-Cordula Instituut). 

- S&G 14e heeft een toeristentak die gevraagd kunnen worden om in te vallen. 

 

5.6. Sinterklaasstoet: 

Zijn er nog verenigingen die op zaterdag 26 november mee willen lopen in de Sinterklaasstoet? Start om 14u op het 

havenplein en aankomst om 14u30 op het Sint-Cordulaplein. De jeugdraad sponsort 1 kg snoep per deelnemer per 

vereniging. 

Verenigingen die deelnemen zijn: TnT, Chiro Bloemendaal, JH Kaddish, meisjeschiro en jongenschiro St. Filippus, 

Circant, KSA en VKSJ. 

Annick (jeugddienst) mailt alle betrokken verenigingen met concrete afspraken en de vraag voor het aantal leden 

die participeren (en het aantal kg snoep). 

 

5.7. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op dinsdag 15 november om 20u in JH Kaddish.  

We willen hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst 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, jubelerende verenigingen, fiscale attesten,…) 

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

- Armoede & welzijn (loket gezinsondersteuning, vrijetijdspas / sociaal tarief, doorverwijzen, TEJO, …) 

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

- Duurzaamheid (Katty Michielsen presenteert haar controleverslagen en geeft bijkomende toelichting.) 

Verder zijn er geen vragen of bemerkingen waarmee we rekening moeten houden. 

 

5.8. 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. 

Olivier Coppens en Christophe Colpaert willen enkele voorstellen uitwerken en tijdens volgende jeugdraad 

terugkoppelen. Nadat we de activiteit hebben gekozen wordt de datum bepaald. 

Enkele voorstellen vanuit de vergadering: BBQ en boogschieten. 



 4 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 6/12, 17/01, 21/02, 28/03, 9/05 en 20/06. 

Jeugdtreffen: 15/11 

 Evaluatie jongerenfuif: volzet, goede sfeer binnen, rondhangende amokmakers buiten (+16j),… 

 Dit jaar werd het ‘Bal van de Burgemeester’ georganiseerd op zaterdag 1 oktober ten voordele van 

meisjeschiro St. Filippus. Is er al een resultaat bekend gemaakt? 

 Scouts & Gidsen 14e OLV ten Bos vragen naar een controle van de brandweer in hun lokaal. Ze werkten de 

aandachtspunten vanuit het verslag van MD Group weg en hopen nu op een officieel positief verslag.  

 Chiro Don Bosco heeft een nieuwe vlag en wenst deze te soigneren. Bijgevolg doen ze niet mee met het 

spelletje waarbij Chiro’s elkaars vlag pikken. 

 Jongenschiro St. Filippus vraagt aan de organisatoren van de Gaasketelkoerse om deze activiteit niet op 

dezelfde datum als de Herfstkapriolen te laten vallen. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 6 december, om 20u00 in de lokalen van Chiro Antoontje. 

Jeugdtreffen: dinsdag 15 november om 20u in de zaal van JH Kaddish. 

 

Het bestuur van de jeugdraad spreekt af op woensdag 30 november om 19u. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  


