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Verslag vergadering jeugdraad 28 maart 2017, 
werkingsjaar 2016-2017. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Glenn Van Roey (onafhankelijk), Olivier Coppens (onafhankelijk), Sven Maes 

(onafhankelijk) en Wouter Rombouts (schepen voor jeugd). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda:  

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Fiscale attesten 

 Interne activiteit 

 Wat leeft er? Thema: Hoe verloopt het overleg met de buren en buurt? 

 Jongerenfuif 

 Vrijetijdspas 

 Centraal agendapunt  

 Feestbussen 

 Vorming jeugdwerkers rond ASS 

 Projectsubsidie Enaxi 

 Jeugdwelzijn 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Fiscale attesten:  

De originele fiscale attesten van kalenderjaar 2017 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 2016 moesten 

voor 1 maart 2017 afgeleverd worden aan de ouders.  

De fiscale attesten die nu worden rondgedeeld moeten voor 1 maart 2018 afgeleverd worden. De fiscale attesten 

zijn rondgedeeld tijdens de jeugdraad en kunnen ook digitaal opgevraagd worden. 

 

5.2. Interne activiteit:  

Zaterdag 13 mei organiseren we een jeugdraad in combinatie met een boogschietinitiatie en barbecue. 

De voorlopige planning is: 

 18u start korte vergadering en voorbereiden BBQ (door slagerij Ivan) 

 19u start boogschieten 

 20u BBQ  

 Eindigen met een drankje aan den toog (mogelijk met ondersteuning van een DJ) 

De vergadering gaat akkoord met het programma en de timing. Klaarblijkelijk zal ook iedereen aanwezig zijn 

tijdens de activiteit. 

 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20170328.pdf
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5.3. Wat leeft er? Thema: Hoe verloopt het overleg met de buren en buurt?  

We willen graag horen hoe de relatie en communicatie tussen de verenigingen en de buren is: 

- Gelukkig zijn er enkele verenigingen die weinig of geen problemen hebben met de buren. 

- Enkele verenigingen hebben één buur waar men extra aandacht aan besteed. Dikwijls komen deze klachten ook 

tot bij de jeugddienst. Daarom vraagt Ivan om jullie verhaal ook te melden zodat het gemeentebestuur niet enkel 

de klagers hoort maar wel beide zijden van het verhaal. 

- Jeugdhuis Kaddish organiseert twee maal per jaar een burenoverleg om de eigen werking toe te lichten en de 

klachten van de buren te bespreken. 

- Vanuit de vergadering wordt de tip meegegeven om bij activiteiten een briefje met meer informatie en 

contactgegevens te bussen bij de buren. Daarnaast is het ook aangewezen om een ploeg te zoeken die toezicht 

houdt op de overlast naar de omgeving. 

 

5.4. Jongerenfuif:  

De volgende jongerenfuif gaat door op vrijdag 21 april, van 18u00 tot 23u00, in De Kaekelaar. Nu ook enkel met 

voorverkoop waarvoor al meer dan 350 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 hebt mag je je altijd 

aanbieden bij Joost. 

 

5.5. Vrijetijdspas:  

Op dinsdag 7 maart organiseerde het gemeentebestuur een infoavond voor organisatoren waar verschillende thema’s 

werden toegelicht, waaronder de vrijetijdspas.  

Het officiële document om toe te treden kreeg u samen met de uitnodiging van de jeugdraad. Hierop moet u ook 

noteren waarvoor de pas gebruikt kan worden. Het ingevulde formulier moet vóór 28 april teruggestuurd worden. 

In mei worden de aanvragen overlopen en krijgen de aanvragers een bevestiging om van start te gaan. 

 

5.6. Centraal agendapunt: verkeersveiligheid:  

De meeste aandachtspunten tijdens voorgaande vergaderingen waren gerelateerd aan het fietsgebruik. In dit verband 

geven we mee dat: 

- Je als vereniging kan vragen om tijdens een activiteit te laten fietsgraveren. We vragen dan wel dat de 

vereniging ook reclame maakt bij ouders en andere geïnteresseerden om de inzet te optimaliseren. 

- gemeente Schoten een deel-bakfiets heeft. 

Indien we 2 of 3 locaties in Schoten moeten aanduiden voor een overdekte fietsenstalling, dan zouden we deze aan 

JH Kaddish en in het Park van Schoten plaatsen. 

Het verlichtingsplan wordt geleidelijk aan aangepast. Opmerkingen, zoals bijvoorbeeld aan de ingang van het 

verenigingslokaal, kunnen nog doorgegeven worden.  

De jeugdraad wilt graag op de hoogte gebracht worden bij herinrichting van openbare ruimte. Eventueel kunnen we 

dan tips geven in functie van het gebruik door kinderen en jongeren. De adviesraad is zich er wel bewust van dat we 

niet altijd advies moeten geven en ons moeten beperken tot het jeugd gerelateerde. 

mailto:joost.debondt@schoten.be
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Brief%20aan%20verenigingen%20voor%20vrijetijdspas.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Formulier%20deelname%20vereniging%20aan%20systeem%20van%20vrijetijdspas.pdf
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5.7. Feestbussen:  

De Lijn vraagt aan het gemeentebestuur of we tijdens de nacht van oud op nieuw wederom een feestbus willen 

inleggen. Er is een lichte prijsstijging van € 1.500 naar € 1.530 en het traject wordt een uur vroeger gestopt. 

De jeugdraad opteert opnieuw voor twee bussen (een gezamenlijke met Brecht, Hoogstraten en Rijkevorsel en een 

van grens St-Job/Schoten naar Antwerpen). 

 

5.8. Vorming jeugdwerkers rond ASS:  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om Het Raster vzw uit te nodigen. Zij gaven in het verleden 

al vorming aan Scouts & Gidsen Vlaanderen om kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) goed te laten 

participeren aan de normale werking. 

We stellen voor om op het einde van dit kalenderjaar een twee uur durende vorming op maat te voorzien. 

Aansluitend krijgen de deelnemers een attest en een drankje om na te praten. Hierbij is ook de gelegenheid om met 

de docenten te spreken. 

Vanuit de jeugdraad wordt een zaterdagvoormiddag eind november naar voor geschoven als ideaal moment. 

Naast jeugdverenigingen nodigen we ook andere jeugdwerkers uit zoals kinderopvang, sportverenigingen met 

jeugdwerking, grabbelpasmonitoren,… 

Qua verwachtingen hoopt men op enkele voorbeelden uit de praktijk, hoe jongeren met een crisis te kalmeren en het 

werken met een simulant of rollenspel. 

 

5.9. Projectsubsidie Enaxi:  

‘Eiland op stelten’ is een nieuwe productie van Enaxi op 19, 20 en 21 mei. Hiervoor moeten ze extra licht- en 

geluidsmateriaal huren, drukken van tekstbrochures voor hun acteurs en actrices,… Voor deze kosten vragen ze een 

projectsubsidie. 

De kost is geraamd op € 523,77 wat boven de maximale subsidie van € 500 ligt.  

De jeugdraad geeft goedkeuring. Enaxi moet vervolgens de rekeningen binnenbrengen. 

 

5.10. Jeugdwelzijn: 

TEJO Brasschaat-Schoten vzw bestaat één jaar en dat wordt gevierd op woensdag 17 mei. We verdelen de 

uitnodiging. 

Daarnaast verdelen we ook folders van: 

 JAC plus: een nieuwe werkwijze van het jongerenadviescentrum waarbij Schotense jongeren in het TEJO-huis 

een afspraak kunnen maken. Hierbij kan het dan gaan over een gewone babbel, informatievraag of het samen 

oplossen van een probleem. 

 JoNas: Jongeren Na School is een plek in ’s Gravenwezel waar alle jongeren welkom zijn met al hun vragen en 

ideeën. 

 Ook op www.noknok.be kan je terecht met allerhande vragen, twijfels en gerichte activiteiten voor 

jeugdbewegingen. www.noknok.be/jeugdbewegingen. 

 Op zaterdag 1 april om 19u30 geeft CGG Vagga een lezing over drugsbeleid in jeugdbewegingen in het 

Dorpshuis ’s Gravenwezel, Kerkstraat 24 in Schilde. 

De jeugddienst denkt aan de aankoop van 5 zuilen met informatie voor jongeren. Hierbij denken we aan locaties als 

JH Kaddish, Bib, TEJO, wachtzaal gemeentehuis en Huis van het Kind. Vanuit de jeugdraad stelt men voor om 

deze in de secundaire scholen (en muziekschool) te plaatsen.  

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: zat. 13/05 en 20/06. 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Uitnodiging%20tejo%201%20jaar.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/folder%20JoNaS.pdf
http://www.noknok.be/
http://www.noknok.be/jeugdbewegingen
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 We bestelden twee betonnen pingpongtafels. Eén wordt naast een heuvel aan het lokaal dienstencentrum 

Deuzeld geplaatst. De andere wordt naast het schuilhuis van de speeltuin in het gemeentelijk park geplaatst. 

 De volgende Vlottentocht is gepland op zondag 1 oktober 2017.  

 Indien er nog verenigingen geïnteresseerd zijn om te tappen tijdens de zomeravonden van de cultuurdienst, dan 

moet je voor 31 maart inschrijven. 

 Vanuit het evenementenloket komt het voorstel om het reglement van de aanplakborden aan te passen. Hierbij 

is het voorstel om behangerslijm te verplichten. Nu worden er soms duimspijkers of nietjes gebruikt waardoor 

het bord stuk gaat, dit is moeilijk te verwijderen en het is moeilijk te overplakken.  

De jeugdraad vraagt waarom de algemene borden wel door de gemeentelijke diensten beplakt kunnen worden 

en de jeugdinfoborden niet? We vragen aan het gemeentebestuur of dit aanbod ook voor de jeugdinfoborden 

kan gelden. Zodoende is de discussie over nietjes, duimspijkers en tape ineens van de baan. 

 In het begin van het werkingsjaar was er sprake om de jeugdverenigingentocht terug op te nemen. Tijdens het 

gesprek vormt zich een (facebook)groep met leden van Chiro Antoontje, Chiro Terdonck, meisjeschiro St. 

Filippus, KSA en Scouts & Gidsen 14e. Bij voorkeur gaat deze activiteit op een vrijdagavond door. 

 Chiro Terdonck legt eind maart zonnepanelen op het dak. Ze doen een oproep aan de andere verenigingen om 

hun voorbeeld te volgen. Geïnteresseerden mogen altijd meer info opvragen bij hen. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

 

Volgende vergadering van de jeugdraad: zaterdag 13 mei om 18u in de Sint-Sebastiaensgilde, Lodewijk 

Weytenstraat 32a. (de jeugddienst voorziet signalisatie) 

 

Het bestuur van de jeugdraad spreekt af op woensdag 3 mei om 19u. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  


