
JEUGDRAAD 
26 oktober 2021 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Iefke Hendrickx / Stijn Soetewey / Ben Buijsen / Caia Croes  

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
1) Subsidiedossiers 2019-2020 
2) Brandveiligheid 
3) Grote verbouwingssubsidies 

a) KSA Gudrun 
b) Scouts 62 

4) Wat leeft er?  
5) Activiteiten jeugdraad 

a) Sjorwedstrijd 
b) Jeugdtreffen 
c) Sinterklaasstoet 
d) Evaluatie jongerenfuif 
e) Evaluatie Dag van de jeugdbeweging 

6) Varia 
a) feestbus 

 
1. Subsidiedossiers 2020-2021 

 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 oktober 2021 de voorgestelde 

subsidieberekening goed. Op maandag 11 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 26 oktober). Er kwamen een 
tweetal vragen binnen. 
 
Vanuit de verenigingen zelf zijn er geen bijkomende vragen en/of opmerkingen. 
De jeugdraad geeft positief advies voor de berekening. 
 
Het dossier wordt nu overgemaakt aan de financiële dienst voor uitbetaling. 

2. Brandveiligheid 

Jullie ontvingen een e-mail van de dienst jeugd en gezin m.b.t. een groepsaankoop. Uit de 
brandpreventieverslagen bleek er een gemeenschappelijke nood aan kleine materialen zoals 
signalisatie, pictogrammen, rookmelders en veiligheidsverlichting. Wie dit nog niet heeft doorgestuurd 
heeft nog enkele dagen de tijd (voor 31/10). We willen toch aandringen om in te gaan op deze vraag 
aangezien dit een unieke kans is om dit budget een tweede maal dit jaar aan te spreken.  
 
De vorming brandbestrijding op zaterdag 20/11 is volgeboekt. 
Concrete afspraken worden verder met de deelnemers gemaakt. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20211026.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/bijlages_jeugdraad_15102019/berekening%2018-19%20voor%20verenigingen.pdf


3. Grote verbouwingssubsidie  

3.1. KSA Gudrun 

 

Tijdens de zomer van 2020 contacteerde de steungroep van KSA Schoten de jeugddienst over deze 

grote verbouwingssubsidie. De dienst jeugd en gezin deed een plaatsbezoek om een vaststelling te 

doen over de noodzakelijk uit te voeren werken en kreeg alle nodige documenten en de officiële 

aanvraag op 4 oktober 2020. Er werd een subsidie toegekend van € 20.701, 80.  

 

Het totale aannemersbedrag bij aanvang van de werken bedroeg € 34.503. Het totaal aan uitgaven 

ligt iets lager, namelijk € 33.703. Er werd een container niet geleverd en een factuur bedroeg 

uiteindelijk iets minder dan vooropgesteld. 

 

Er werden in maart drie schijven van telkens 25% betaald aan de vereniging. KSA Gudrun vraagt nu 

om het resterende bedrag van € 4.695,45 uit te betalen. 

Annick van de dienst jeugd en gezin deed een plaatsbezoek om de werken te controleren en keek alle 

administratie na. 

 
De jeugdraad geeft positief advies voor deze uitbetaling. 

De gemeenteraad zal de uiteindelijke beslissing nemen in verband met de uitbetaling. 

3.2. Scouts 62 Master Van Bladel 

 

De dienst jeugd en gezin ontving een dossier van scouts 62 Master Van Bladel in juli 2021 voor een 

grote verbouwingssubsidie. Na een plaatsbezoek werd vastgesteld dat de focus ligt op het 

verbeteren van de infrastructuur in het kader van brandveiligheid. Daarnaast wil de vereniging nog 

een nieuw materiaalkot plaatsen. De werken bestaan uit: 

 

- Constructiewerken aan het dak 

- Vernieuwen van pannen en dakgoot 

- Isoleren van het dak 

- Binnenzijde afwerken met brandvertragende materialen 

- Plaatsen van een nieuw materiaalkot 

 

De totale kosten worden geraamd op € 66.879. De vereniging komt dus in aanmerking voor een 

subsidiebedrag van € 35.345,55. 

 

De jeugdraad geeft alvast positief advies voor dit dossier. 

Het zal in februari 2022 op de gemeenteraad geagendeerd worden.  

 
4. Wat leeft er? 

 

Bij de start van vorige vergadering vroegen we welk onderwerpen jullie willen bespreken tijdens de 

jeugdraad. Uit deze onderwerpen nemen we alvast het thema ‘Ouders vragen vaak korting’ op om 

te bespreken. Het punt komt van Meisjeschiro Sint-Filippus en we vragen een toelichting. 

 

Uit deze toelichting blijkt dat ze te maken hebben met ouders die vragen waarom andere kinderen 

wel een korting krijgen en zij zelf niet. 

Sommige kinderen krijgen via de vrijetijdspas inderdaad korting op hun activiteiten en lidgeld. Dit 

zijn echter kinderen waarvan de ouders recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming wegens 

diverse redenen. 

 



De vrijetijdspas wordt in de toekomst vervangen door de UitPAS. Dit systeem zal tijdens het 

jeugdtreffen uitgelegd worden. 

Het klopt inderdaad ook wel dat deze situatie moeilijk subtiel uit te leggen is aan andere mensen Er 

moet namelijk ook voor gezorgd worden dat kinderen met een vrijetijdspas geen “stempel” krijgen. 

 

5. Activiteiten jeugdraad 

5.1. Sjorwedstrijd 

 

Er kwamen slechts 3 inschrijvingen binnen voor de sjorwedstrijd: Chiro Antoontje, Chiro 

Bloemendaal en Scouts 62. 

Er blijkt niet echt een bepaalde reden voor deze minimale inschrijvingen te zijn. 

We vragen of we volgend jaar terug iets anders moeten organiseren? Opmerkingen: 

• Iets dat op één dag georganiseerd wordt; 

• Een wedstrijd met typische jeugdverenigingsproeven tegen elkaar; 

• Vlottentocht mag ook terug. 

We nemen dit punt terug op tijdens één van de volgende vergaderingen. 

5.2. Jeugdtreffen 

 

Het jeugdtreffen zal plaatsvinden op dinsdag 23/11 vanaf 20u00 in het kasteel van Schoten.  

 

We willen hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst kort algemene info geven aan de vergadertafel; 

- een gastspreker uitnodigen over een specifiek thema (Eva Van der Cruysse over UiTPAS) 

- daarna kan iedereen shoppen met specifieke vragen per vereniging; 

- We voorzien info over gemeentelijk aanbod, evenementen, subsidies, gebouwen, 

algemene zaken, vormingen,… 

- we sluiten af met een informeel luik waar we een drankje voorzien voor iedereen. 

 

Er mogen vier personen per vereniging komen. Graag jullie verantwoordelijken, invullers van het 

subsidiedossier, groepsleiding, volwassen begeleiding, oudercomité,… op de hoogte brengen. 

Graag vernemen we op voorhand wie jullie meebrengen. 

Je krijgt nog een aparte uitnodiging voor het jeugdtreffen en daar kunnen als reply de inschrijvingen 

op doorgegeven worden. 

 

5.3. Sintstoet (27/11) 

 

We organiseren op zaterdag 27 november een Sintstoet tenzij de maatregelen er nog een stokje 

voor steken.  

De stoet start om 14u aan het havenplein en komt om 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar 

kunnen alle kinderen de Sint groeten. 

 

Zoals steeds zijn de jeugdverenigingen meer dan welkom om deel te nemen aan de stoet. Een 

perfect moment om je vereniging in de kijker te zetten. De jeugdraad sponsort 1 kg snoep per 

deelnemer per vereniging. 

Volgende verenigingen hebben interesse: Chiro Bloemendaal, Chiro Terdonck, Chiro Filippus 

(Jongens & meisjes). 

Andere verenigingen mogen zich nog steeds aanmelden bij Annick van de dienst jeugd en gezin. 

 

 



5.4. Evaluatie Jongerenfuif 

 

Op vrijdag 15 oktober mocht er terug een jongerenfuif doorgaan voor 200 gelukkige bezoekers. 

Dit is een rook- en alcoholvrije fuif voor jongeren van 12-15 jaar met ondersteuning van de 

jeugdraad. 

De avond verliep vlekkeloos, mede dankzij de harde inzet van enkele verenigingen die de handen uit 

de mouwen kwamen steken. Nogmaals BEDANKT daarvoor! 

 

De volgende editie van deze populaire fuif staat gepland op vrijdag 22 april 2022. 

 

5.5. Evaluatie Dag van de jeugdbeweging 

 

Op vrijdag 22/10 was het Dag van de jeugdbeweging. Vanuit het bestuur van de jeugdraad was er 

geopperd om een kleine activiteit te voorzien na school- of werktijd. 

Er werden hotdogs en frisdrank uitgedeeld op het grasveld aan de Sint-Cordulakerk. 

Ondanks het slechtere weer werden er toch ongeveer 350 hotdogs uitgedeeld, dus we kunnen 

voorzichtig spreken van een succes(je). 

Enkele opmerkingen: 

• Het was enkel voor jongere kinderen / er was weinig te doen voor de oudere leden. 

o Hier was bewust voor gekozen omdat dit een eerste editie was en we niet wisten 

wat we konden verwachten. 

• Positieve actie, graag volgend jaar terug en iets uitgebreider. 

 

6. Varia 

6.1. Feestbus 

Er werd 1 oudejaarsnachtbus gereserveerd op het traject- 620. 

De prijs van een Feestbus, 9 uur ter beschikking op het traject, blijft 1.530 euro (BTW inbegrepen). In ruil 

voor deze ontvangen we als gemeente de tegenwaarde van de financiële bijdrage voor de 

exploitatiekost van de bus in “Oudejaar SMS tickets”. 

De jeugdraad geeft positief advies over deze oudejaarsnachtbus. 

6.2. Herbruikglazen groepsaankoop 

Voorzitter Dorien vraagt of er verenigingen zijn die willen samenzitten om een groepsaankoop van 

herbruikbekers te bekijken. 

Enkele verenigingen zeggen toe. 

Dorien volgt dit verder op. 

6.3. Vaste vaccinatiepunten 

Gelieve de flyer in bijlage te verspreiden via jullie sociale platformen. 

6.4. Andere variapunten 

• Scouts 14: 

o Ieder weekend hebben ze veel leden die de A. Servaislei moeten oversteken ter hoogte 

van het ronde punt. 

Is er een mogelijkheid dat er daar een oversteekplaats voorzien wordt? 

▪ Dienst jeugd en gezin neemt dit mee naar een volgend mobiliteitsoverleg. 

▪ Momenteel loopt ook het project “Route 2 School” waarbij moeilijke 

verkeerspunten aangekaart kunnen worden. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/20211001_ERoovers_ELZ_Flyer_secundair_onderwijs_DEF-1.png


Dit punt kan hier ook ingegeven worden. 

Meer info: https://www.schoten.be/nieuws/verbeter-de-verkeersveiligheid-

van-jouw-kind  

• Enkele verenigingen klagen aan dat ze met een afvalprobleem kampen. Ze hebben te weinig 

afvalcontainers en ondanks genomen maatregelen zitten deze dikwijls overvol. 

o We nemen dit mee en bekijken hoe we hier in de toekomst mee aan de slag kunnen 

gaan. 

 

7. Evenementen: (Evenementen) 

- Scouts 62ste MVB : Marsepeinslag 

- Chiro Bloemendaal: Spek & Ei 

- Koraal vzw: basisvorming tijdens de herfstvakantie 

- Scouts 14e: 6/11: Kaas & wijn @ Home 

o Info https://www.de14.be/  

- Filippus Meisjeschiro: 5-7/11 Feestweekend “Abend Am Rhein” 

o Info: https://www.facebook.com/meisjeschirosintfilippus/  

Volgende vergaderingen: 23/11 (jeugdtreffen), 14/12, 25/01, 22/02, 29/03, 10/05 (kan nog wijzigen), 

14/06 

 

Voor verslag, 

 

Joost De Bondt 

 

Projectmedewerker 

Dienst jeugd en gezin 

 

 

https://www.schoten.be/nieuws/verbeter-de-verkeersveiligheid-van-jouw-kind
https://www.schoten.be/nieuws/verbeter-de-verkeersveiligheid-van-jouw-kind
https://www.de14.be/
https://www.facebook.com/meisjeschirosintfilippus/

