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Verslag vergadering jeugdraad 15 oktober 2019 

werkingsjaar 2019-2020 
 
1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Kaat Van de Mieroop (meisjeschiro Sint Filippus), Caia Croes (Kaddish), Jelmer Snoeys 
(Chiro Don Bosco), Noa Peelman (Chiro Don Bosco). 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  
 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 
 Bestuur Jeugdraad 
 Subsidiedossiers 2018-2019 
 Meerjarenplan 2020 - 2025 
 Wat leeft er? Inbraakpreventie + communicatie tussen leiding 
 Evaluatie vlottentocht (alternatief) – vorming brandbestrijding - jongerenfuif 
 Activiteiten jeugdraad: jeugdtreffen, Sinterklaasstoet, lokalentocht en interne activiteit 
 Varia 
  
5. Agendapunten: 

5.1. Bestuur jeugdraad 

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe werkingsjaar hadden we net niet genoeg aanwezigen om een nieuw 
bestuur te stemmen. Het huidige bestuur is uittredend.  

De samenstelling van het nieuwe bestuur: 
 Voorzitter:  Julie Geens 
 Bestuursleden:  Peter Colpaert 
     Jelmer Snoeys 
     Kaat van de Mieroop 
     Brecht Verwulgen 
 Secretaris:   Annick Degrève (JD) 
 Penningmeester: Joost De Bondt (JD) 
 
De jeugdraad stemt en gaat akkoord met de intreding van het nieuwe bestuur.  
 
5.2. Subsidiedossier 2018-2019: 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 3 oktober 2019 de voorgestelde subsidieberekening goed.  

Op vrijdag 4 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 20 oktober). 
 
Zijn er vanuit de verenigingen zelf bijkomende vragen en/of opmerkingen? Nee, de jeugdraad geeft positief advies 
voor de berekening.  

Het dossier wordt nu dus overgemaakt aan de financiële dienst voor uitbetaling. 

In de rand geven we ook mee dat alle verenigingen op 23 oktober een erkenning kregen voor werkingsjaar 2019-
2020. Dit is belangrijk voor de volgende subsidies van het lopende werkingsjaar. Vanaf januari 2020 komt er een 
nieuwe verenigingendatabank.  
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5.3. Meerjarenplan 2020 – 2025: 

Het meerjarenplan van gemeente Schoten 2020 – 2025 is bijna opgemaakt. Er wordt aan de adviesraden gevraagd 
om inspraak te leveren voordat dit dossier naar de gemeenteraad van donderdag  

Op basis van het manifest dat vorig jaar werd opgesteld naar aanleiding van een grotere jongerebevraging, kijken 
we of de actiepunten werden opgenomen in de meerjarenplanning. We werken daarvoor in 5 groepen en 
onderzoeken elk een thema. Een overzicht van de opmerkingen vind je hier: 

1)  “Jongeren willen zich veilig kunnen verplaatsen met de fiets overdag en ’s nachts” 

 De jeugdraad vindt weinig terug in het meerjarenplan over wat er met de straatverlichting ’s nachts 
gaat gebeuren. Jongeren voelen zich nog steeds onveilig als zij zich ’s nachts moeten verplaatsen.  

 Men wil de burgers sensibiliseren om meer gebruik te maken van de fiets maar dan moeten er ook 
concrete acties komen om het wegdek/fietspaden op verschillende plaatsen in de gemeente aan te 
pakken.  

2)  “Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren” 

 Er zijn een heleboel jeugdhulporganisaties en initiatieven die jongeren ondersteunen maar er wordt 
te weinig over gecommuniceerd. Een nieuwe project zoals bv. TEJO wordt bij de opstart erg in de 
picture gezet, maar daarna verdwijnt de informatie wat meer op de achtergrond.  

3)  “Groene ruimte is kostbaar: koester, onderhoud en voorzie het in de gemeente” 

 De jeugdraad wil concrete acties zien om burgers te stimuleren om meer te investeren in groen. Bv. 
door het aanleggen van een groendak, stimuleren om te ontharden, groene gevel, … 

4)  “Pak de Paalstraat aan” 

 De leden van de jeugdraad vinden niets concreet terug over de heraanleg van de Paalstraat. Ze 
hopen dat de winkelstraat wel wordt aangepakt met het oog op de zwakke weggebruiker. Zelfs als 
de Paalstraat niet autovrij wordt, moet deze fietsvriendelijker worden. Er rijden namelijk dagelijks 
jongeren van en naar school door deze straat.  

 
5.4. Wat leeft er? Thema: : inbraakpreventie + communicatie tussen leiding  

Om het jeugdtreffen te kunnen voorbereiden willen we te weten komen wat jullie willen weten over het thema 
inbraakpreventie. Een collega van de dienst integrale veiligheid zal tijdens het jeugdtreffen adhv jullie reacties een 
korte toelichting komen geven. We noteren dat de jeugdraad baat heeft bij een algemene, brede infosessie met wat 
tips en tricks waar er vooral rekening wordt gehouden met een beperkt budget. 

Daarnaast bespreken we nog een extra thema: communicatie tussen leiding. 

De meeste verenigingen hebben een eigen manier om met elkaar te communiceren over fait divers. Dat kan via 
Facebook, What’s app, andere apps, mail, …  
De serieuzere gesprekken worden tijdens een leidingskring, bondsvergadering of takraad besproken.  

 

5.5. Evaluatie activiteiten:  

5.5.1. Vlottentocht: 

De vlottentocht moest dit jaar jammer genoeg geannuleerd worden omwille van blauwalgen. Nu we twee jaar op rij 
de vlottentocht hebben moeten afgelasten en we de melding hebben gekregen dat blauwalgen niet meer kunnen 
verdwijnen, willen we met jullie nogmaals bekijken of we voor volgend jaar een alternatief moeten voorzien.  
Suggesties: 

- Verplaatsen naar juni  deelnemers hebben dan meestal examens. 
- Zeepkistenrace  kostprijs voor verenigingen is mogelijk hoger? 
- Hindernissenparcours  elke vereniging bouwt een stuk van het parcours? 

We bekijken de mogelijkheden van bovengenoemde suggesties en komen er later op terug. 
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5.5.2. Vorming brandbestrijding: 

Op zaterdag 12 oktober ging de vorming brandbestrijding door bij MD Group. Er waren 20 aanwezigen van de 29 
beschikbare plaatsen. 
De deelnemers vonden de vorming zeer leerrijk, leuk en goed gebracht. 
 

5.5.3. Jongerenfuif: 

De volgende jongerenfuif werd georganiseerd op vrijdag 11 oktober van 18u00 tot 23u00 in De Kaekelaar.  
Het was een leuke fuif zonder incidenten. Het aantal helpende handen was deze editie zeer beperkt en net genoeg. 
We roepen de leden van de jeugdraad op om te komen helpen of eventuele geïnteresseerden contact te laten 
opnemen met joost.debondt@schoten.be.  
 

5.6. Activiteiten jeugdraad:  

5.6.1. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op dinsdag 19 november om 20u in jeugdhuis Kaddish. 
We willen hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- Twee sprekers hebben uitgenodigd om een specifiek thema toe te lichten.  
- Vervolgens kort algemene info geven over de verschillende vergadertafels; 
- daarna kan iedereen shoppen met specifieke vragen per vereniging; 
- we sluiten af met een informeel luik aan de toog waarbij alle verantwoordelijken tijdens een drankje van 

gedachten kunnen wisselen. 
 

Om het aanbod tijdens het shoppen op te delen, werken we terug met thema’s. Hier een voorstel: 
- Financieel (subsidies, jubilerende verenigingen, fiscale attesten,…) 
- Gebouwen (grote verbouwingen, verzekeringen, preventie, controle brandveiligheid, verhuur,…) 
- Armoede & welzijn (sociale tarieven, hoe doorverwijzen, EHBO, TEJO, …) 
- Gemeente (evenementen, afval, materiaal, vorming, meerjarenplan, activiteiten en aanbod,…) 

 
We zouden het op prijs stellen als er van elke vereniging iemand aanwezig is omdat er tijdens deze avond veel 
nuttige informatie gegeven wordt. 
Er mogen vier personen per vereniging komen. Graag jullie verantwoordelijken, invullers van het subsidiedossier, 
groepsleiding, volwassen begeleiding, oudercomité,… op de hoogte brengen. 
Indien mogelijk ook graag op voorhand even verwittigen. 

 

5.6.2. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 30 november mogen we de Sint verwelkomen in Schoten. De stoet start om 14u aan het havenplein en 
komt rond 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kunnen alle kinderen de Sint groeten. 
Indien gewenst kan men ook het optreden van De Peatles volgen in de Kaekelaar. 

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. 

Verenigingen die voorlopig al meelopen zijn: Chiro Bloemendaal, Jongens- en meisjeschiro Sint-Filippus, Chiro 
Terdonck. De inschrijvingsformulieren worden rondgedeeld. We vragen verenigingen om ten laatste 4 november 
te laten weten met hoeveel ze willen meelopen. De verenigingen worden tussen 13u00 en 13u30 verwacht op het 
Havenplein.  
 

5.6.3. Lokalentocht: 

Met deze activiteit rijden we samen langs een viertal verenigingslokalen om op elke plek iets te drinken. Hiervoor 
rekenen we per locatie op ongeveer één uur en de tocht begint om 20u. 
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Brecht wil dit organiseren en spreekt samen met Wout (KSA), Dorien (Chiro Bloemendaal), Robbe (jongenschiro 
Sint-Filippus) en Joren (Chiro Terdonck) de timing af. De lokalentocht wordt voorlopig gepland op 7 december. 
Meer info volgt nog.  
 
5.6.4. Interne activiteit:  

Jaarlijks organiseren we een leuke activiteit voor de leden van de jeugdraad in combinatie met een verkorte 
vergadering. Voorbeelden zijn: lasershooten, jeneverbowling, BBQ (met KUBBS), funbal, quiz…  
Aangezien we dit op een avond plannen om daarna nog te blijven napraten, wordt de vergadering van mei (5/5) 
verplaatst van dinsdag naar zaterdag.  

Joren en Nathalie willen deze activiteit in elkaar steken. Deze zal doorgaan op zaterdag 18 april.  
 

6. Varia :  

 Onderzoek universiteit Gent (werd al doorgestuurd met een eerdere mail). Doctoraatsonderzoek naar de rol van 
moraliteit met betrekking tot norm overschrijdend gedrag. Via de link kan je de vragenlijst invullen.  

 Dokter Jules: De Koning Boudewijn stichting schenkt via het fonds Jules Bouts tot 2000 euro aan 
jeugdbewegingen die een actie of project met maatschappelijke meerwaarde willen opzetten.  

 KSA Gudrun is op zoek naar een friteuse op gas. Chiro Terdonck heeft een adres om te huren. 

 Projectsubsidie Kaddish: benefietwedstrijd voor de warmste week tvv TEJO wordt goedgekeurd.  

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: Jeugdtreffen op dinsdag 19 november om 20u00 in Jeugdhuis Kaddish. 
Volgende jeugdraad: dinsdag 10 december om 20u00 in Horst, Horstebaan 16.  
 
Voor verslag, 
Annick Degrève 


