
JEUGDRAAD 
1 juni 2021 
 
Werkingsjaar 2020 - 2021 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Tess Rademaekers 

 
Algemeen: 
 
In normale omstandigheden doet de voorzitter de inleiding van de vergadering. Maar we hebben een 

jarige onder ons midden, met name onze voorzitter Julie.  

Omdat we niet fysiek kunnen klinken, hebben we voor Julie een pakket gemaakt zodat ze het thuis 

toch een beetje gezellig kan maken. Proficiat Julie met je 28ste verjaardag.  

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
 

1) Brandveiligheid  

2) Vlottentocht of Sjorwedstrijd  

3) Zomeractiviteiten 2021  

4) Corona – wat leeft er?  

a) Maatregelen 

b) sneltesten 

5) Jeugdinfoborden  

6) Varia  

7) Vergaderdata werkingsjaar 2021 – 2022  

8) Evenementen  

1. Brandveiligheid 

 

Op basis van jullie info werden de aanvragen bezorgd via de digitale toepassing van de brandweer. De 

brandweer zal dus contact met jullie opnemen om ter plaatse te komen. In bijlage vinden jullie een 

overzicht van welke contactgegevens we hebben bezorgd.  

 

2. Vlottentocht of sjorwedstrijd? 

 

Vorig jaar kwam er vanuit het bestuur een alternatief voorstel voor de vlottentocht. Meestal gaat de 

wedstrijd door het laatste weekend van september of het eerste weekend van oktober. Dat wordt 

normaal met alle verenigingen tijdens deze vergadering afgeklopt.  

 

Op dit moment is er nog veel onzeker m.b.t. maatregelen na de zomer. Daarom willen we voorstellen 

om de sjorwedstrijd opnieuw te organiseren en verder uit te werken.  

Wat denken jullie? 

 

- Er is meer tijd om voor te bereiden.  

- Is het mogelijk om beide opties open te houden? Dit is organisatorisch nogal moeilijk.  

- Scouts 62 was heel enthousiast en willen dit zeker terug herhalen. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_04062021/aanwezigheidslijst%20JR%202020-2021.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_04062021/volgorde%20keuringen.pdf


 

In september alle details over nieuwe editie sjorwedstrijd.  

 

3. Zomeractiviteiten 2021 

 

Normaal roepen we in deze periode verenigingen nog eens op om een stand te plaatsen of aanwezig 

te zijn op Park Happening Schoten. Helaas organiseert de dienst Jeugd en Gezin ook in 2021 geen PHS. 

Er waren te veel onzekerheden, de timing werd te krap en daarnaast is de dienst al 14 maanden 

overbevraagd omwille van de coronacrisis. We willen in 2022 er met dubbele ‘goesting’ terug 

invliegen. 

 

Tijdens de zomer hebben de verschillende vrijetijdsdiensten wel een aanbod uitgewerkt waaronder 

een outdoorcinema, speelstraten, uitleenpunten, openluchtconcerten, … Je vindt een overzicht op 

www.schoten.be/zomer. 

 

4. Corona – wat leeft er? 

 

a) Maatregelen 

Voor het verenigingsleven verandert er ook wat. Omdat er momenteel heel wat verschillende 

'momenten' zijn waarop er iets wijzigt aan de regels zet De Ambrassade kort alles op een rijtje. 

Er zijn 3 sleutelmomenten: 

 

- de regels voor 9 juni 

- de regels vanaf 9 juni 

- de regels voor de zomervakantie (vanaf 25 juni) 

 

Ook voor evenementen gelden deze zelfde momenten. Vragen over het najaar (vanaf 

september) liggen dus voorlopig nog moeilijk. Veel zal vermoedelijk afhangen van de 

vaccinaties.  

 

Let wel op: alles is afhankelijk van de situatie in de ziekenhuizen en de vaccinatiegraad. Het zou 

dus kunnen dat er nog dingen wijzigen. Voor het zomerplan kan je gemakkelijk je e-mailadres 

invullen op de website van de Ambrassade. Bij wijzigingen word je dan op de hoogte gebracht.  

 

b) Sneltesten: 

Tijdens de gemeenteraad kwam er een vraag naar de nood om zelftesten te voorzien voor 

jeugdverenigingen op kamp. Schepen Hendrickx wilde dit eerste voorleggen aan de jeugdraad.  

 

Willen jullie dat er getest wordt met een zelftest voor er op kamp gegaan wordt? Zo ja, de 

gemeente wil onderzoeken hoe ze kunnen tussenkomen in de kosten voor een zelftest. Een 

zelftest moet steeds aangekocht worden door een particulier in de apotheek, zodat een 

deskundige uitleg kan worden gegeven over de test.  

 

Bedenkingen uit de jeugdraad: 

- Een test voor iedereen is een duur. Liever financiële middelen in hygiënematerialen.  

- Er is geen enkele (rand)gemeente die proactief inzet op vooraf testen.  

- Er is geen wettelijk kader. Verenigingen kunnen ouders niet verplichten.  

- Elke vereniging moet voor zich kunnen uitmaken of ze interesse hebben in zelftesten. 

- Ze zijn niet tegen de optie voor een terugbetaling  

http://www.schoten.be/zomer
https://ambrassade.be/nl


- Indien niet alle ouders willen ingaan op de vraag om een test uit te voeren voor het 

kamp, heb je geen garantie dat je coronavrij vertrekt. 

- sneltesten zijn nog niet 100% sluitend.  

- De verenigingen zijn bang dat er discussies tussen ouders gaan optreden. 

- Ze konden het vorig jaar ook zonder vooraf te testen. 

 

Er heerst veel twijfel bij de verenigingen. Bij slechts 1 vereniging lijkt er interesse. We geven de 

verenigingen de tijd om dit even te bespreken met hun achterban. Tegen zondag 06/06 

verwachten we een antwoord.  

 
5. Jeugdinfoborden 

Tijdens de jeugdraad in april bleven er nog 3 locaties over om verder te bespreken: 

 

 Kuipersakkerstraat – Geuzenveldenstraat 

Verwijderen. Indien mogelijk wel gebruik maken van de borden aan bv. de brug aan de 

vaart. 

 

 Borgeindstraat – Kruiningenstraat 

 Deuzeldlaan – Stanislas Meeuslei 

Verplaatsen we deze naar een nieuwe locatie (bv. Cogelspark) of bekijken we een digitaal 

alternatief? 

 

- Een digitaal alternatief is niet mogelijk. De gunning aan Clear Channel verloopt in 

het najaar en er zijn nog te veel onzekerheden of de digitale borden überhaupt 

blijven.  

- We behouden Borgeindstraat – Kruiningenstraat 

- Bijkomend plaatsen we een zuil in het Cogelspark aan de zijde van de Marsstraat.  
 

6. Varia 

 

a) Tekeninfo 
Het Agentschap Zorg en Welzijn stelt allerlei info ter beschikking over teken. De papieren 
versies bezorgen wij samen met de hygiënepakketten. Een pakketje bestaat uit een affiche, 
folder, gids, scheurblok en tekenkaart.  
 

b) Hygiënepakketten  
De hygiënepakketten die jullie vroegen tijdens de vorige jeugdraad zullen opnieuw ter 
beschikking worden gesteld. Deze keer maken we een berekening op basis van het aantal 
leden en worden de pakketten per 50 leden gemaakt. 
 
Jullie zullen de pakketten kunnen ophalen op donderdag 24/06 tussen 14u00 en 16u00. 
Breng zelf bakken mee en kom met de auto.  
Vuilbakken kunnen ook terug geleend worden via het containerpark. Neem even contact op 
tijdens de openingsuren om te laten weten dat je er komt afhalen.  
 

c) Dag van de Jeugdbeweging (22 oktober 2021) 
Dorien en Jelmer willen een nieuw idee lanceren voor de Dag van de Jeugdbeweging. 

 Hotdog of hamburgerkraam op de markt. 
 Er is al een ontbijt in Antwerpen en een avondactiviteit.  
 Er komt een nieuwe burger in Schoten. Bekijken wat de mogelijkheden zijn.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_04062021/TEKEN_affiche_A3_VF_online.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_04062021/Folder_Teken_Webversie.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_04062021/TEKEN_EHBO_fiches_bijbestellen.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_04062021/TEKEN_EHBO_notablok_new_VF_druk.pdf


 Foodtruck aan Kaddish zetten, daar ook iets drinken. 
 Bakfiets dj-set. 
 Samen uit, samen thuis  In Kaddish pré party om daarna naar Antwerpen te 

vertrekken. 
 Bepalen van doelgroep. Lager, secundair of hoger onderwijs? 
 Springkasteel voor de kleinsten. 
 Iets uitdelen op school. 
 Dit jaar nog rekening houden met de Coronamaatregelen.  

 
d) Kampadressen 

We vragen jullie om het kampadres in de chatbox te typen. Zo kunnen wij post bezorgen. 
 

e) Speelbos Ransuildreef 
De gemeente kocht een stukje bos ter hoogte van de Ransuildreef. Tijdens de jeugdraad 
werd gevraagd om dit als speelbos in te richten. We vroegen bij de milieudienst welke 
juridische stappen hiervoor nog moeten worden uitgevoerd. We vragen aan de 
groendeskundige om ter plaatse te gaan om de veiligheid te garanderen. Er moet nog wel 
een opruimactie worden uitgevoerd. Omwille van de coronamaatregelen en omdat we dit 
samen met een jeugdgroep of school wilden doen, is dit nog niet kunnen plaatsvinden.  
 

f) EHBO:  
Je kan je EHBO koffer binnendoen bij apotheker en laten vullen. Het jeugd Rode Kruis heeft 
een handig overzicht met de basismaterialen.  
 

g) Halloweentocht: 
Kaddish wil tijdens Halloween een jaarlijks evenement organiseren. Ze denken aan een soort 
van schrikkeltocht en vragen zich af of er verenigingen zijn die er mee aan willen deelnemen. 
Geïnteresseerden mogen Stijn contacteren via stijn_soetewey@hotmail.com.  
 

h) Pumptrack 
Afvalproblemen. Vrijdag wordt er een overleg georganiseerd met jeugddienst, dienst 
integrale veiligheid, politie een DDW.  
 

i) Give A Day 
De gemeente is begonnen met een nieuwe vrijwilligersplatform, Give A Day. Er wordt ons 
gevraagd om de leden van de jeugdraad toe te voegen. Dit kan handig zijn als je wil 
deelnemen als vrijwilligers voor activiteiten van de jeugdraad of de jeugddienst. Je ontvangt 
een mail wanneer je gegevens zijn ingevoerd, maar je bepaalt zelf of je je account wil 
activeren of niet.  
 

7. Vergaderdata werkingsjaar 2021 – 2022 

- 14/09 

- 26/10 

- 23/11 (jeugdtreffen) 

- 14/12  

- 25/01  

- 22/02  

- 29/03  

- 10/05 

- 14/06  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_04062021/20210302-inf-inhoud-eerstehulprugzak-v4.00.pdf
mailto:stijn_soetewey@hotmail.com


 

In april of mei organiseren we een gezellige jeugdraad en valt er eentje in de plaats weg. 

 

8. Evenementen 

 

De meeste evenementen moeten nog voorkomen op het covid-overleg.  

 

Julie neemt afscheid als voorzitter van de jeugdraad. Er zijn twee kandidaat voorzitters. We krijgen 

ook alvast twee nieuwe leden bij in het bestuur. In september zal er gestemd worden over de 

samenstelling van het ganse bestuur.  

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 


