
JEUGDRAAD 
23 maart 2021 
 
Werkingsjaar 2020 - 2021 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Tess Rademakers, Lauren Vandendries, Caia Croes 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Vooraleer we aan de vergadering 

beginnen willen Yoni, Laura en Cara hun project ‘Maak samen tijd vrij’ voorstellen. Via een jamboard 

willen ze te weten komen in welke mate jeugdbewegingen inzetten op het betrekken van 

jeugdvoorzieningen in hun werking. Het jamboard wordt toegevoegd aan het verslag.  

Agenda: 
 

1) Brandveiligheid 

2) Jeugdinfoborden 

3) Fiscale attesten 2020 

4) Corona – wat leeft er? 

a) evenementenaanvragen 

b) stand van zaken scholen 

c) impact nieuwe maatregelen 

5) Mentaal welbevinden  

6) Voorschotten KSA Gudrun 

7) Varia 

8) Evenementen  

1. Brandveiligheid 

 
Ondertussen hebben we van elke vereniging een vragenlijst ontvangen. Er zijn nog enkele hangende 
zaken die we moeten invullen. Op basis van de antwoorden hebben we een provisoire volgorde 
opgesteld om de controles te laten uitvoeren.  
 
Er zijn nog enkele verenigingen waarvan de gebruiksovereenkomst opnieuw moet bekeken worden. 
Schepen Iefke Hendrickx neemt dit samen met schepen Charlotte Klima op om contacten te leggen 
met de kerkfabriek.  
 
Chiro Bloemendaal maakt zich zorgen over de geparkeerde auto’s in de weg naar hun vereniging. Ze 
vermoeden dat hierdoor de brandweer niet kan passeren bij nood. Ondertussen werd dit al 
gecommuniceerd naar de dienst integrale veiligheid en de politie. Er wordt een onderzoek opgestart.  

 

2. Jeugdinfoborden 

 

Op dit moment worden alle gemeentelijke aanplakborden en jeugdinfoborden verwijderd voor 

onderhoud. Sinds maart worden deze niet meer gebruikt omdat er geen evenementen meer mogen 

georganiseerd worden. Sommige van deze borden waren rot en echt aan vernieuwing toe.  

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%202020-2021_0.pdf
https://jamboard.google.com/d/1mbQizhy2u20tHZiULICENPRT3cVeFaoJ6G6CPJzNr74/viewer?f=1
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/volgorde%20keuringen.pdf


Tijdens de vorige jeugdraad werd er voorgesteld om het aantal borden te reduceren. Het bestuur 

bekeek kritisch de oude situatie en doet nu een voorstel aan de raad. 

  

BEHOUDEN VERWIJDEREN 

Gelmelenstraat - Zamenhoflaan Paalstraat – Narcislaan 

Jozef Hendrickxstraat – Verbertstraat Fortbaan – Heideweg 

Paalstraat – Gasketelplein (politiekantoor) Boomgaarddreef – Brechtsebaan 

Eksterdreef – verplaatsen naar skatepark Albertdreef – Sint-Jobsebaan 

Alfons Servaislei – Victor Frislei Kuipersakkerstraat – Geuzenveldenstraat 

Villerslei – Doncklaan Borgeindstraat – Kruiningenstraat 

Churchilllaan – Jozef Hendrickxstraat Deuzeldlaan – Stanislas Meeuslei 

Winkelstap – Lodewijk Verheijenstraat Vordensteinstraat – Antoon Wolfstraat 

Rondpunt Churchilllaan – Constant Neutjensstraat Sparrenlaan – Wezelsebaan 

Alice Nahonlei - Spreeuwenlei Listdreef – Lode Vleeshouwerslaan 

 

Er kwamen enkele bedenkingen over het bord van de Kuipersakkerstraat – Geuzenveldenstraat en 

een bord ter hoogte van de wijk Deuzeld. Voor wijk Deuzeld willen we gaan voor een nieuwe locatie 

zoals het Cogelspark of een digitaal alternatief (indien dit mogelijk wordt gemaakt). 

 

De “te behouden” borden worden alvast doorgegeven. We kunnen op een later tijdstip nog evalueren 

en bijsturen.  

 

3. Fiscale attesten 2020 

 

De fiscale attesten van kalenderjaar 2020 werden opgemaakt. Deze mogen gekopieerd en ingevuld 

worden, voor alle deelnemers aan kampen die de leeftijd van 14 jaar niet bereikt hebben. Het kind 

mag in de loop van een kampperiode wel 14 jaar worden, maar enkel de deelnamedagen voor de 14e 

verjaardag tellen mee voor fiscale aftrekbaarheid. Tracht de fiscale attesten af te leveren aan alle 

ouders van de leden.   

 

Het bedrag voor belastingaangifte werd opgetrokken van € 11,20 naar € 13,00 per dag per kind. In 

2021 zal dit bedrag nog eens omhoog gaan naar € 13,70. Ook de leeftijd waarvoor ouders beroep 

kunnen doen op belastingvermindering is opgetrokken van 12 jaar 14 jaar. Voor kinderen met een 

beperking werd de leeftijd opgetrokken van 18 jaar naar 21 jaar.  

 

4. Corona – wat leeft er? 

 
a) Evenementenaanvragen 

Tijdens het covid-evenementenoverleg is er veel lof voor de voorbereiding van de 
jeugdverenigingen. We willen iedereen blijven aanmoedigen om dit goede voorbeeld te 
blijven geven.  
 

b) stand van zaken scholen 
Er gingen verschillende klassen en 1 school in het Schotens basisonderwijs in quarantaine 
omwille van bevestigde coronabesmettingen. De testbus werd verschillende keren in 
Schoten ingeschakeld. De situatie lijkt stilaan onder controle maar waakzaamheid blijft wel 
de boodschap.  
 

c) varia:  



i. De nieuwe maatregelen waar er bubbels van 10 moeten gemaakt worden ipv 25 
hebben weinig impact op de verenigingen. Ze blijven zo veel als mogelijk activiteiten 
aanbieden in een aangepast werking.   

 
5. Mentaal welbevinden 

 

Tijdens de gemeenteraad rees de vraag of er een gepast aanbod is voor jeugdwerkers om 

gevormd te worden rond mentaal welbevinden. Er is weinig specifiek aanbod.  

 

- Educatief spel “een steekje los” 

o Je kan dit niet zomaar spelen. Je moet dit eerst testen om te weten hoe je met 

de communicatie omgaat.  

o 4 à 5 verenigingen tonen interesse (Kaddish, Chiro Don Bosco, KSA Gudrun, 

Meisjeschiro Sint-Filippus, …) 

o Indien spelen worden aangekocht, ook inzetten in het onderwijs of in 

TEJO/jongerencoaches. 

- Opleiding over mentaal welbevinden: 

o JAC geeft gratis sessies over bv. ‘grenzen stellen’. Daardoor heb je handvaten om 

hiermee om te gaan.  

o De vrijwilligers van Koraal volgden reeds zo’n sessie en was heel positief. 

 

Er zijn mogelijks geen pasklare methodieken. We onderzoeken alvast verder het spelaanbod.  

 

6. Voorschotten KSA Gudrun 

 

Tijdens de zitting van de gemeenteraad op 26 november 2020 werd een subsidiebedrag van € 

20.701,80 vastgelegd om de aanpassingswerken aan de lokalen van KSA Gudrun in de 

Sparrenlaan 63 te kunnen uitvoeren. 

 

KSA Gudrun heeft de meeste werken reeds laten uitvoeren en vroeg ondertussen 3 voorschotten 

aan van telkens € 5.175,45 wat in totaal een voorschot van € 15.526,35 betekent. 

Dit bedrag is gebaseerd op de betaling van 3 facturen voor een bedrag van € 29.203.  

 

7. Varia 

 

a) Het college pikte onze vragen op over het gebruik van sportterreinen. De sportdienst werkt 
momenteel aan een gebruiksreglement. Van zodra alles helder is, koppelen we terug.  
 

b) Uitdatabank: heb je een open aanbod tijdens de zomer? Dan kan je dit publiceren op de 
uitdatabank.  
 

c) Brecht Verwulgen neemt ontslag bij de jeugdraad om te zetelen in de gemeenteraad. We 
wensen hem veel succes!   
 

d) Pumptrack: naast het skatepark zijn ze eindelijk begonnen aan de pumptrack. We hopen dat 
de baan kan gebruikt worden vanaf juni.  
 

e) Volgende vergadering: 27/04 



f) Waar kunnen er nog tenten gehuurd worden. Via bv. Chiro Rijkevorsel, FB-pagina van Chiro 
Nationaal, Defensie. Er is een duidelijk tekort aan tenten.  
 

g) Dank aan Chiro TD en Kaddish voor de graffitiwerken n.a.v. het ongeluk van Loes.  
 

8. Evenementen:  

Chiro Antoontje: paasmanden + online bingoavond.  

 

9. Poll: 

 

Om af te sluiten organiseerden we nog een kleine, anonieme online bevraging:  

- Wil je gevaccineerd worden?  
o Enkelen twijfelen maar de meeste willen zich wel laten vaccineren.  

- Wil je graag in het bestuur van de jeugdraad?  
o Er waren ongeveer 5 geïnteresseerden.  

- Als je moest kiezen tussen in het bestuur stappen of een vaccin van Astra Zenica, wat kies je 
dan? 

o De meeste kiezen toch voor een vaccinatie. Het is goed om te zien dat 85% van de 
jeugdraad zich wil vaccineren. Slechts enkelen twijfelen.  

o Schepen Iefke Hendrickx wil via deze weg een algemene oproep doen.  
 Twijfel je nog, wat heb je dan nodig om je beslissing te kunnen maken? 
 Heb je getwijfeld? Wat heeft je doen beslissen? 

 Wat als je iemand kent die twijfelt, wat zou je hem of haar zeggen om te 

helpen om een beslissing te maken? 

o Wie wil, stuur ons een mailtje. Deze info kan ons helpen in onze communicatie naar 

de jeugd toe. 

 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

https://www.facebook.com/events/280654057003351/

