
JEUGDRAAD 
25 januari 2022 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd:  

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
 

1) UiTPAS  

2) Erkenning Thrillz 

3) Brandveiligheid 

4) Centrumvernieuwing 

5) Wat leeft er? 

6) Coronabarometer 

7) Varia  

a) Scheldeprijs 

b) Asbest in jeugdlokalen 

c) Groepsaankoop sjorbalken 

d) Gebruik kunstgrasvelden 

8) Evenementen 

1. UiTPAS 
 
UiTPAS komt er in de plaats van de vrijetijdspas. Tijdens het jeugdtreffen gaf collega, Eva Van der 
Cruysse, informatie over het systeem van UiTPAS. Op 7 maart komt er een infoavond voor 
verenigingen, de uitnodiging vertrekt normaal nog deze week.   
 
KSA is sinds het najaar al officieel bovenlokale UiTPAS-partner.  

- De jaarlijkse koepelbijdrage voor ingeschreven leden en leiding met een geldige UiTPAS 
aan kansentarief valt weg.  

- Voor jullie lokale KSA afdelingen verandert er dus wat op financieel en administratief 
vlak.  

- KSA nationaal heeft hen normaliter via hun eigen kanalen op de hoogte gebracht.   

- Zoals bij elke bovenlokale partner heeft iedereen met een geldige UiTPAS recht op het 
aanbod van KSA aan kansentarief. 

- KSA Nationaal derft de volledige 80%. Ook kunnen er punten gespaard worden op het 
bovenlokale aanbod. 
 

Informeer dus zeker even bij je koepelorganisatie of zij ook mee op de kar springen.  

2. Erkenning Thrillz 

 

- Thrillz of Thrillcampz organiseren vakantiekampen voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 

jaar.  

- Ze zijn actief in 4 Vlaamse provincies.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheden%20220125.pdf


- In Schoten organiseren ze kampen in GYM TC en in Campus Kajee.  

 

De vereniging wil op dit moment fiscale attesten kunnen afleveren aan hun ouders en hebben 

daarvoor een officiële erkenning nodig van de gemeente. 

 

De jeugdraad geeft positief advies.  

 

3. Brandveiligheid (Dorien) 

 

Het plan van aanpak moet ten laatste op 31/01/2022 toekomen bij de dienst jeugd en gezin. Dit 

mag per mail (jeugddienst@schoten.be of annick.degreve@schoten.be).  

Je baseert je op de opmerkingen in het brandpreventieverslag.  

 

De materialen uit de groepsaankoop kwamen de laatste week van december toe. Jullie kunnen 

deze ophalen op vrijdag 4 februari 2022 tussen 14u00 en 16u00.  
 

4. Centrumvernieuwing 

Tijdens de vorige jeugdraad hebben we over de centrumvernieuwing gesproken. Er kwamen toen 

wel heel wat vragen over de heraanleg H. Consciencestraat.  

 

Toelichting Yannick Scherpereel, diensthoofd wegen en mobiliteit: 

 

- In 2022 wordt het stuk tussen het kerkhof en de vaart aangepakt. Dit stuk ligt buiten het 

project van de centrumvernieuwing.  

- Fietssuggestiestrook wordt vervangen door volwaardig fietspad. 

- Haag tegen de kerkhofmuur sneuvelt waardoor er een plaats wordt gemaakt voor een 

volwaardig fiets- en voetpad.  

- H. Consciencestraat wordt voorrangsbaan, plateaus aan de zijstraten.  

- Bushalte wordt verplaatst waardoor er geen conflict meer zal zijn met rustzone/voetpad 

aan het Zusteralbertapad. 

o Probleem wordt verplaatst naar ander voetpad? 

o Bushalte ligt meestal aan een voetpad om diegene die afstappen veilig over te 

laten. 

o Bedoeling is wel om de zone beter aan te duiden.  

o Men vermoedt dat het zebrapad aan het Zusteralbertapad meer gebruikt wordt.  

- Het rondpunt is zeker een aandachtspunt en wordt meegenomen. Dit werd ook door 

andere adviesraden aangekaart.  

- Heraanleg van de Hoogmolenbrug zal ook impact hebben op de verkeersstromen door 

onze gemeente in de positieve zin. 

 

Een meting in de H. Consciencestraat leert ons dat in een vakantieperiode tijdens de week 

gemiddeld 900 voertuigen passeren. Er mag 50 km/u gereden worden en er wordt gemiddeld 

trager dan 40 km/u gereden. Er wordt opnieuw gemeten na de heraanleg Hoogmolenbrug.  
 

5. Wat leeft er? 

 

“Communicatie tussen leiding en VB’s, steungroep(en), groepsleiding…” 

 

- Wat loopt er zoal mis?  

o De visie op Chiro is niet dezelfde bij de leiding als bij de VB’s. 

o Communicatie naar de buitenwereld stroomt niet door naar de leiding. 

mailto:jeugddienst@schoten.be
mailto:annick.degreve@schoten.be


o VB’s die op eigen initiatief handelen zonder de leiding te betrekken. 

 

- Hoe verbeter je de communicatie tussen de leiding van je vereniging en volwassen 

begeleiding of groepsleiding? 

o Open gesprek organiseren waarin alles op tafel wordt gegooid. 

o Beter naar elkaar luisteren. Soms is het uiteindelijke doel wel hetzelfde. 

o Groepsevaluatie doen met de leiding en de VB’s ook evalueren. De VB’s 

betrekken bij het proces van evalueren (2x/jaar). 

o De VB waar een goed contact mee is, laten praten met de VB waar het minder 

goed mee loopt. 

 

- Extra bedenkingen: 

o VB’s die een relatie hebben buiten de Chiro werken vaak beter samen dan VB’s 

die elkaar niet zo goed kennen.  

o Sommige verenigingen hebben een oudercomité om mee hun activiteiten te 

organiseren. Bij sommigen werken die goed, bij anderen wat minder. 

o Werkgroepen installeren ipv een oudercomité. Op die manier is het oudercomité 

niet belast met ALLE evenementen. 

o Google Docs laten rondgaan bij ouders met de vraag of ze in een werkgroep 

willen stappen (meerkeuze geven).  

 

6. Coronabarometer 

Op basis van onder meer de versnelde stijgende lijn van het aantal ziekenhuisopnames, de hoge 

positiviteitsratio en de sterke circulatie van omikron met een stijgend aantal afwezigheden in 

scholen, bedrijven, zorgsectoren en openbare diensten beslist het Overlegcomité om vanaf 28 

januari in code rood te starten met de volgende maatregelen: 

BINNEN-activiteiten voor het jeugdaanbod in code rood: 

- Binnenactiviteiten kunnen weer vanaf 28 januari. Dit zijn de afspraken die we tot op heden 

kennen: 

- Een groep van maximum 80 deelnemers, exclusief begeleiding. 

- Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, behalve bij statische activiteiten op veilige afstand, of bij erg 

intensieve activiteiten (cfr. sport). 

- Overnachtingen kunnen ook. Ouders en voogden krijgen het advies een zelftest te voorzien. 

 

BUITEN-activiteiten voor het jeugdaanbod in code rood kunnen nog steeds: 

 

- In groepen van maximum 200 deelnemers, exclusief begeleiding. 

- Mondmaskers zijn enkel verplicht op plaatsen waar dat ook geldt in de samenleving. 

Regels voor evenementen in code rood: 

- Statische publieksevenementen zijn in deze fase binnen (vb. theatervoorstelling of quiz) en 

buiten (vb: voetbalwedstrijd) toegelaten. Dynamische evenementen zoals fuiven of 

dansfeesten kunnen niet.  

- Voor publieksevenementen geldt:  

o Mondmaskerplicht binnen en buiten (vanaf 6 jaar). 

o Covid Safe Ticket verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten. 



o Capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Grotere zalen mogen aanvullen tot 

een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien de luchtkwaliteit onder de 900 ppm 

blijft. 

 

Jeugdwerk of evenementen met horecafunctie: 

 

- Jeugdwerkingen met horecafunctie volgen de regels van horeca. De horecaregels in code 

rood die ingaan vanaf vrijdag 28 januari zijn: 

- Covid Safe Ticket binnen verplicht en buiten vanaf 100 personen. 

o Sluitingsuur van 24u tot 5u. 

o Max. 6 aan een tafel zittend. Eénmaal zittend mag het mondmasker af. 

o Niet rechtstaand consumeren. 

 

Stille studeerplekken: 

 

Deze vallen niet onder de barometer. Ook na 28 januari 2022 blijft de omzendbrief gelden. Meer 

info op https://bataljong.be/silent-places  

 

Hoe werkt die barometer? Wat met fase geel en oranje? 

De richtcijfers om te schakelen zijn: 

- Rood = meer dan 150 nieuwe hospitalisaties per dag en bezetting intensieve zorg van 

meer dan 500. 

- Oranje = tussen 65 en 149 nieuwe hospitalisaties per dag en bezetting intensieve zorg 

tussen 300 en 500. 

- Geel = minder dan 65 nieuwe hospitalisaties per dag en bezetting intensieve zorg is 

minder dan 300. 

Dit zegt natuurlijk niet zo veel. De maatregelen worden nog steeds bepaald door het 

overlegcomité.  

7. Varia 

 

a) Scheldeprijs 

- De organisatie zoekt jeugdverenigingen om te helpen tijdens de Scheldeprijs op 

3/4/2022 en 6/4/2022 (logistiek + horeca).  

- 5 à 10 personen + vergoeding.  

- Interesse? Stuur een mailtje naar iefke.hendrickx@skynet.be.   

 
b) Lokaal asbest project 

Lokaal erkende jeugdverenigingen kunnen deelnemen aan een lokaal asbestproject. Je dient 
een formulier in via de website van OVAM. Milieudienst behandelt de vragen. Mogelijks is 
het enkel advies. 
Geen verenigingen voorlopig die kenbaar maken dat ze asbest hebben op hun terrein.  
 

c) Groepsaankoop sjorbalken 

- Jongenschiro Sint-Filippus wil sjorbalken aankopen. Zijn er verenigingen die interesse 

hebben in een groepsaankoop? Tibo wil dit opnemen.  

- Als je dat vlak voor de zomer doet dan is er tekort aan hout + ook zijn de prijzen van hout 

hoog door de coronacrisis.  

- Graag een seintje hoeveel balken en welke maten, voor 05/02/2022 via 

tibovz@gmail.com. 

https://bataljong.be/silent-places
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d) Gebruik kunstgrasvelden 

- Overzicht op de website van de gemeente Schoten met contactgegevens van de 
clubs.  

- Indien verenigingen contact opnemen met de clubs en communicatie loopt stroef, 
graag een seintje. 

- Graag brede communicatie van de sportdienst.  

- Tegen volgende jeugdraad bekijken we of de contactgegevens al gemakkelijk te 
vinden zijn.  

 
e) Energieprijzen stijgen 

- op jaarbasis voelt den 62 dat dit een grote hap uit het budget gaat worden.  

- Sint-Filippus: timer geplaatst op de verwarming van het leidingslokaal omdat daar 
het grootste verbruik was.  

- Zonnepanelen 

- Een aanpassing van het subsidiereglement is niet zo objectief. Momenteel zetten we 
in op brandveiligheid met datzelfde reglement.  
 

f) Badge Schoten  

- 62e heeft een leverancier aangesproken om textiel badges te maken. 

- Verenigingen die interesse hebben om deze badge aan te kopen, mogen dit aan 
Bjorn laten weten. Zij zullen voor de andere verenigingen mee bestellen.  

- bjorn@den62.be  
 

g) Volgende vergadering: 22/02/2022  
 

8. Evenementen 

- 29/01: stellaspi (17u – 24u) – Chiro Terdonck 

- 18/02: welkomstdrink (na positieve brandcontrole) – JH Kaddish 

- 05/02: quiz (online), Chiro Antoontje 

➔ Vergeet zeker niet de nieuwe infoborden te gebruiken!!! 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/badge%20Schoten.jpg
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