
JEUGDTREFFEN 
23 november 2021 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst jeugdraad 
Extra: John en Willem (de 14), Ilse (VB meisjeschiro Sint Filippus), Charlotte en Anke (groepsleiding 
Bloemendaal), Dorien en Tess (groepsleiding meisjeschiro Sint-Filippus), Ruben (groepsleiding 62), 
Wouter Vinck (VB Chiro Don Bosco), Marleen Wouters (preventieadviseur), Eva van der Cruysse 
(stafmedewerker samenleven). 
 
Verontschuldigd: Caia Croes (JH Kaddish) 
 
Algemeen: 

- Verwelkoming door de voorzitter en ondervoorzitter. 

- Toelichting van de digitale etiquette. 

- Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
1. Brandveiligheid (Iefke) 
2. Brandpreventie (Marleen) 
3. UiTPAS (Eva) 
4. Aanbod gemeente (Annick) 

a) Speelbossen 
b) Sport- en jeugdruimteplan 
c) Verenigingendatabank 
d) Afvalbeleid 
e) Vormingen 
f) EHBO 
g) Veilig op stap 

5. Subsidies / financieel (Joost) 
a) Overzicht van de bestaande subsidies 
b) Fiscale attesten 
c) Mutualiteiten 

6. Jeugdwelzijn (Laura) 
a) Problemen bij jeugdwerkers  
b) TEJO 
c) NEET 

 
1. Brandveiligheid 

De brandweer controleerde alle jeugdbewegingen en jeugdhuis Kaddish tijdens afgelopen zomer. Uit 

de brandpreventieverslagen bleek dat er enkele gemeenschappelijke delers waren. 

- Gebrek aan signalisatie 

- Gebrek aan rookmelders 

- Gebrek aan veiligheidsverlichting 

We plannen een groepsaankoop met de overschot van het budget voor onderhoudswerken. Op die 

manier willen we jullie alvast dat extra duwtje in de rug geven om enkele zaken op korte termijn aan 

te pakken.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/diverse_bijlagen_jeugdraad_2/aanwezigheidslijst.pdf


Momenteel worden de kosten die verbonden zijn aan brandveiligheid voor 75% terugbetaald. In 

2022 en 2023 zal de mogelijkheid worden aangeboden om zaken uit het brandpreventieverslag 

binnen te brengen tegen 100% toelage op voorwaarde dat: 

- een stappenplan wordt opgemaakt met wat er wordt uitgevoerd in 2022 en/of 2023; 

- Het stappenplan wordt voorgelegd aan de dienst jeugd en gezin vóór 31/01/2022. 

In de zomer van 2022 zal de brandweer opnieuw komen controleren. De kosten zijn voor jullie (je kan 

100% terugbetaald krijgen). Indien de voortgang niet is zoals beloofd in het stappenplan, zullen er 

voor de vereniging GEEN basissubsidies worden uitgereikt. Idem voor 2023. Na een positief 

brandverslag, zal er om de 3 jaar opnieuw een keuring worden uitgevoerd door de brandweer.  

Voor jeugdhuis Kaddish gaan we een andere werkwijze hanteren.  

2. Brandpreventie 
 

Vaak worden er aan verenigingen lokalen toevertrouwd die niet altijd in de beste staat zijn. Extra oog 

hebben voor brandpreventie is daarom geen overbodige luxe. Een lokaal of vereniging zonder risico 

bestaat helaas niet, zet daarom zoveel mogelijk in op ‘voorkomen’. We vroegen Marleen Wouters, 

preventieadviseur voor een korte toelichting.  

Je vindt de presentatie hier.   

3. UiTPAS 
 

De UiTPAS is een voordelenkaart zoals bv. de A-kaart in Antwerpen. Je kan punten sparen bij jeugd-, 

sport- en cultuurevenementen om die dan later om te ruilen voor kortingen of cadeaus. Op deze 

manier wil men mensen aanzetten om meer deel te nemen aan sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten. 

Via deze kaart wordt er ook extra aandacht gegeven aan mensen in armoede. Je vindt meer tekst en 

uitleg in de presentatie hierover. Indien je vragen hebt over de UiTPAS kan je mailen naar 

uitpas@schoten.be.  

4. Aanbod gemeente 
a) Speelbossen 
 

Er zijn verschillende speelbossen in Schoten. Op de website van Natuur en Bos vind je een 
plan met de verschillende speelzones. De gemeente Schoten heeft hier nog een aanvulling op 
hun website geplaatst.  
 

b) Sport- en speelruimteplan 
 

Vorig jaar koppelden we al terug over een speel- en jeugdruimteplan. Ondertussen werden 
er ook aanbevelingen vanuit de sportdienst aan toegevoegd. Vandaar de nieuwe naam, 
sport- en speelruimteplan. Dit document geeft een overzicht van het aanbod, de ambities en 
investeringsmogelijkheden voor de toekomst maar bespreekt ook de knelpunten. In aanloop 
van de volgende jeugdraad, bezorgen we jullie allen het document en willen we graag jullie 
feedback krijgen.  

 
c) Verenigingendatabank 

De verenigingendatabank telt meer dan 200 Schotense verenigingen. We zijn trots dat we 

alle jeugdverenigingen terugvinden op deze databank. Burgers die op zoek zijn naar gegevens 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/diverse_bijlagen_jeugdraad_2/Preventie%20op%20maat%21.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/diverse_bijlagen_jeugdraad_2/wat_is_UiTPAS_voor_verenigingen%20%28002%29.pdf
mailto:uitpas@schoten.be
https://www.natuurenbos.be/spelen
https://www.schoten.be/jeugdruimte


van een vereniging vinden alle info hier. Het is dus belangrijk dat je de gegevens van de 

vereniging up-to-date houdt. Kijk ze dus zeker na!  

d) Afvalbeleid 

Verenigingen kunnen een afvalcontainer (rest of GFT) aanvragen via Diftar. Eerst moeten zij 
zich melden bij de financiële dienst voor de facturatie. Er worden echter geen gratis 
afvalcontainers meer aangeboden. Dit is een bewuste keuze van het bestuur geweest om 
meer in te zetten op recyclage.  
 
Verenigingen kunnen wel een kaartje aanvragen om te gaan storten op naam van de 
vereniging in het recyclagepark. Normaal gezien heeft elke vereniging zo’n kaartje reeds in 
ontvangst genomen. Informeer dus eerst intern alvorens een nieuw aan te vragen.   
 
Alle andere vragen over afval kunnen gesteld worden aan de gemeentelijke afvalambtenaar, 
Tony Van de Velde, 03 644 90 33 en tony.vandevelde@schoten.be. Tevens kan het Groene 
Nummer 0800 94039 (gratis) worden geraadpleegd. 

e) Vormingen 
 

De gemeente organiseert samen met een aantal professionele partners jaarlijks verschillende 
vormingen rond opvoedingsondersteuning, gezinsondersteuning, brandveiligheid, … 
 
De meeste van deze vormingen vind je op de website van het Huis van het Kind.  
 
De vorming brandveiligheid is een verplichte vorming voor jeugdwerkers om in aanmerking 
te komen voor de basissubsidie. Ondertussen is de vorming georganiseerd door de dienst 
jeugd en gezin achter de rug. Uiteraard kan je ook zelf een vorming brandveiligheid 
organiseren. De kosten van vormingen kan je indienen bij je subsidiedossier.  
 

f) EHBO 
 
Ook kosten die verbonden zijn aan de aankoop van EHBO materiaal en cursussen EHBO kan 
je via de subsidie van onderhoudswerken en/of vormingen inbrengen. Wil je jouw EHBO 
koffer updaten, kan je deze binnen brengen bij een apotheker en die vult je koffer aan met 
het belangrijkste materiaal. We hebben ook een handig overzichtje van wat er best in jouw 
koffer zit.  
 

g) Veilig op stap 
 
Elke jeugdvereniging maakt dikwijls gebruik van de openbare weg. Het is belangrijk om de 
leiding goed te informeren over de regels. De brochure ‘veilig op stap’ geeft een mooi 
overzicht. 

 
5. Subsidies / financieel 

a) Overzicht bestaande subsidies: 
o De huidige subsidiereglementen en formulieren kan je vinden op de website van 

Schoten. 
o Voor erkende jeugdverenigingen: 

 Erkenning: 

https://www.schoten.be/verenigingenmodule
mailto:tony.vandevelde@schoten.be
https://www.schoten.be/huis-van-het-kind
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/diverse_bijlagen_jeugdraad_2/inhoud-eerstehulprugzak.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/diverse_bijlagen_jeugdraad_2/veilig-op-stap.pdf
https://www.schoten.be/jeugdsubsidies
https://www.schoten.be/jeugdsubsidies


 1 keer per legislatuur aanvragen. Zie erkenningsreglement.  

 Alle jeugdverenigingen OK 

 Via de website (verenigingendatabank) in te vullen 

 Nodig voor de basis- en werkingssubsidie 
 Basis & werkingssubsidies jeugdverenigingen / amateuristische 

kunstbeoefening / speelpleinen / jeugdhuizen: 

 Een basissubsidie per vereniging en toelage per aangesloten lid 

 Aanvragen via de vragenlijst in het subsidiedossier 
 Onderhoudswerken aan jeugdlokalen: 

 Voor verbouwingskosten aan de lokalen 

 Max 7.500eur binnenbrengen  max 5.625eur terug te krijgen 

 Primair (brandveiligheid, EHBO, duurzaamheid) / secundair (andere 
kosten) 

 Te verantwoorden met betaalbewijzen 

 Boven 2.500eur  3 offertes & keuze verantwoorden 
 Grote verbouwingssubsidies: 

 VOOR 1 AUGUSTUS VOORAFGAAND AAN JAAR VAN WERKEN!!! 
o Behalve bij heel dringende werkzaamheden 
o Steeds na overleg met jeugddienst 
o Dit geld moet in het budget van de gemeente ingeschreven 

worden, dus dat heeft tijd nodig. 

 Minstens 7.501eur 
o 0 – 35.000  60%  21000 
o 35001 – 70000  45%  15750 
o 70001 – 140000 35%  24500 
o 140000 – 175000 25%  8750 

 70.000eur maximum 

 1 keer om de 10 jaar (of versnelde procedure omwille van 
dringendheid) 

o De data van voorbije dossiers kunnen opgevraagd worden bij 
jeugddienst 

 Repetitieruimte 

 Zie reglement 
 Werking jongeren met een beperking: 

 Extra toelage voor verenigingen die een werking organiseren voor 
jongeren met een beperking 

 Zie reglement 
 Verloop van de subsidies: 

 Reglementen per legislatuur naar gemeenteraad ter goedkeuring 
o Bij veranderingen nog steeds mogelijk om bestaande 

reglementen aan te passen 

 Midden september: indienen dossiers (speelplein november) 

 Berekening door dienst jeugd en gezin 

 Bedragen ter goedkeuring in het college 

 Deze bedragen @ verenigingen voor 15 dagen opmerkingen te 
kunnen geven 

 Deze bedragen @ jeugdraad ter advies 

 Na de periode van 15 dagen worden de bedragen doorgegeven @ FD 
voor uitbetaling 

o Vorming: 
 Voor gevolgde vormingen / opleidingen met bv. leidingsploeg / … 

https://www.schoten.be/node/4146
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/04%20-%20subsidiereglement%20-%20grote%20verbouwingswerken%20aan%20jeugdlokalen%202020_0.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/04%20-%20subsidiereglement%20-%20grote%20verbouwingswerken%20aan%20jeugdlokalen%202020_0.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/07%20-%20subsidiereglement%20-%20repetitieruimte%202020.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/08%20-%20subsidiereglement%20-%20gehandicaptenwerking%202020.pdf


 Tot 80eur per persoon per jaar 

 Ook voor jonge Schotenaren die niet in een vereniging zitten 

 Zie reglement 
 

o Jubilerende verenigingen: 
 25 (250) /50 (375) /75 (425) /100 (500) /125 (550) /150 (625) jarig bestaan 

(toelage in euro) 
 Aan te vragen via het secretariaat (of via JD naar secretariaat) 
 Sinds vorig jaar ook toelage voor receptie erbij 
 Voor 1 augustus van het jaar waarin het jubileum gevierd wordt aanvragen 

 Zeker bewijs van de ontstaansdatum is nodig 

 Indien jullie documenten van het ontstaan hebben, mogen deze ook 
naar de jeugddienst gestuurd worden, dan kunnen wij ze 
centraliseren. 

b) Fiscale attesten: 
o De fiscale attesten voor het inkomstenjaar 2021 zijn klaar en ondertekend door 

burgemeester en algemeen directeur. 
Ze kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dienst jeugd en gezin. 

o Deze attesten kunnen ouders in hun belastingaangifte inbrengen voor een 
terugbetaling van opvangkosten voor kinderen tot 12 jaar. 

 Lidgeld is een niet-aftrekbare kost. Enkel kosten voor activiteiten komen in 
aanmerking (kamp, speciale werkingsdagen, weekends, …) 

o Meer informatie is te vinden op: 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang  

 
c) Terugbetaling mutualiteiten: 

o De verschillende mutualiteiten bieden allemaal verschillende terugbetalingen aan 
voor gemaakte kosten voor kinderopvang / vakantiewerking / kampen / lidgelden / … 

o In bijlage het overzicht van 2021. 
Begin 2022 wordt dit overzicht vernieuwd met de mogelijk aangepaste 
terugbetalingen. 

6. Jeugdwelzijn 

 

a) Problemen bij jeugdwerkers  
 

We hebben een document opgesteld met een aantal instanties waar jullie als vereniging 
beroep op kunnen doen wanneer bepaalde problemen zich voordoen. Er worden 
verschillende thema’s aangehaald over problemen die jullie met leden kunnen ervaren maar 
er staan ook zaken in zoals een tekort aan leden/leiding, een tekort aan speelruimten, 
vormingen die jullie kunnen volgen etc. Er werd ook een stukje toegevoegd omtrent 
jeugdwelzijn in Coronatijden.  
 

b) TEJO 
 
In Schoten hebben we een TEJO huis. TEJO staat voor ‘therapie voor jongeren’. Jongeren 
tussen 10 en 20 jaar kunnen er op donderdagavond en zaterdagvoormiddag terecht met hun 
vragen of problemen. De TEJO huizen zijn terug open, ook voor binnenlopers. In Schoten en 
Brasschaat is er momenteel een wachtlijst. Jammer genoeg kunnen nieuwe jongeren dus niet 
meteen verder geholpen worden maar de wachtlijst wordt uiteraard zo goed mogelijk weg 
gewerkt. Laat het dus zeker geen drempel zijn om toch jongeren door te verwijzen naar TEJO. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugddienst_subsidies_jeugd_subsidiereglement_vorming_jeugdwerk.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/reglement_voor_viering_jubilerende_verenigingen.pdf
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/diverse_bijlagen_jeugdraad_2/Terugbetalingen%20via%20mutualiteit%202021%20TEMP.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/diverse_bijlagen_jeugdraad_2/problemen%20voor%20jeugdwerkers_aangepast.pdf


Zeker in deze Corona tijden hebben jongeren vaak nood aan deze laagdrempelige 
hulpverlening. (In TEJO Kalmthout is voorlopig geen wachtlijst. Als het echt dringend is en 
jongeren geraken in Kalmthout kan je ze ook altijd daar naar doorverwijzen.)  
 
Je kan leden ook aanmelden mits toestemming van de desbetreffende jongere. De ouders 
daarentegen moeten niet op de hoogte gebracht worden. Dit maakt het anoniem, 
vrijblijvend en zeer laagdrempelig. De therapiesessies zijn ook volledig gratis.  
 
Alle info kan je gemakkelijk terugvinden via TEJO Schoten | TEJO.  
 

 

c) NEET 
 
NEET staat voor ‘not in employment, education or training’. Het zijn jongeren tussen de 16 
en 30 jaar die momenteel niet naar school gaan, geen opleiding volgen en ook geen werk 
hebben via de reguliere arbeidsmarkt.  
 
Voor hen wordt een 8 daagse training georganiseerd in samenwerking met de organisatie 
Youthstart. In die 8 dagen gaan ze op zoek naar hun talenten, interesses en mogelijkheden 
met een uiteindelijke toeleiding naar een opleiding of de arbeidsmarkt. De gratis trainingen 
gingen nu al 2 keer door in het najaar in jeugdhuis Kaddish. Jongeren die interesse hebben, 
mogen altijd contact opnemen met Laura Peelman van de dienst jeugd en gezin: 
laura.peelman@schoten.be.  
 
Via de website van Youthstart kan je nog wat extra informatie over het project terugvinden:  
YouthStart: jongeren helpen hun droom te realiseren.  

 
Vragen? 
 
We geven de verenigingen nu de kans om in breakoutrooms vragen te stellen aan desbetreffende 
collega’s en gastsprekers.  
 

Voor verslag, 

 

Jeugddienst Schoten 

https://tejo.be/tejo-schoten/
mailto:laura.peelman@schoten.be
https://youthstart.be/

