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Verslag vergadering jeugdraad 13 mei 2017, 
werkingsjaar 2016-2017. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Ine Janssens (TnT), Kaat Van de Mieroop en Estée Jacobs (meisjeschiro St. Filippus), 

Olivier Van Hoornyck (jong CD&V) en Glenn Van Roey (onafhankelijk). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda:  

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Verloop van de avond 

 Evaluatie jongerenfuif 

 Vorming jeugdwerkers rond ASS 

 Bal van de burgemeester 

 Subsidieformulieren 

 Jeugdmaps.be 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Verloop van de avond:  

Deze gezellige jeugdraad ziet er als volgt uit: 

 18u00: vergadering 

 19u00: start boogschietinitiatie 

 20u00: BBQ  

 Aansluitend afronden in de bar 

 

5.2. Evaluatie jongerenfuif:  

We evalueren de jongerenfuif van vrijdag 21 april: 

 550 verkochte kaarten 

 Geen noemenswaardige problemen te melden 

 Positieve reactie van de politie en integrale veiligheid 

 

Volgende jongerenfuif: vrijdag 20 oktober 2017. 

 

5.3. Vorming jeugdwerkers rond ASS:  

De docenten van Het Raster vzw konden zich niet vrij maken op de voorgestelde data. Daarom wordt de vorming 

een week verzet naar zaterdagvoormiddag 9 december 2017.  

JH Kaddish kijkt na of de vorming bij hen kan doorgaan. 

Noteer dit alvast in uw agenda, concrete informatie volgt dit najaar. 

De verwachtingen die we hebben opgelijst tijdens vorige jeugdraad werden doorgegeven. 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20170513.pdf
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5.4. Bal van de burgemeester: 

De burgemeester engageerde zich om deze legislatuur telkens een andere jeugdvereniging te laten genieten van de 

winst van zijn bal op voorwaarde dat men hielp om alles vlot te laten verlopen. Zo kwamen de meeste verenigingen 

al aan bod. 

Voor dit jaar opteert hij voor een samenwerking tussen JH Kaddish en Enaxi. Het bal gaat door op zaterdag 30 

september. Woensdag 27 september organiseert hij een receptie voor de sponsors in het kasteel van Schoten. 

De editie van 2018 is dan ten voordele van Chiro Don Bosco en Scouts en Gidsen 62e MVB. 

 

5.5. Subsidieformulieren: 

Om de opvolging van de subsidiedossiers zo vlot mogelijk te laten verlopen worden de nodige formulieren 

toegelicht:    

 Aanvraag tot erkenning 

 Jeugdbewegingen 

 Jeugdhuizen 

 Amateuristische kunstbeoefening voor jongeren 

 Speelplein 

 Personen met een beperking 

 Onderhoudswerken 

 Projectsubsidies 

 Repetitieruimte 

 Vorming jeugdwerk 

Alle formulier kunnen via het verslag digitaal teruggevonden worden. 

 

5.6. Jeugdmaps.be:  

We vragen alle aanwezigen om te surfen naar jeugdmaps.be en daar hun eigen lokaal te zoeken. Op deze website 

werden alle jeugdlokalen geïnventariseerd. Deze lokalen worden ook gekoppeld aan het register van jeugdlocaties 

waar geen onroerende voorheffing op wordt verrekend. 

In een volgende fase kunnen we hier mogelijk andere jeugdgerelateerde locaties aan toevoegen zoals speeltuinen, 

speelbossen, hangplekken, scholen,… Buiten de eigen gemeente kan dit interessant zijn om leuke plekken te vinden 

op kamp of op weekend. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: dinsdag 20/06. 

 De vergaderdata voor werkingsjaar 2017-2018 worden nu voorgesteld. Hierbij behouden we nog steeds 

dinsdagavond. Volgende vergadering kunnen we hier zeker nog op terugkomen: 

 jeugdraad: 26/09, 24/10, 12/12, 16/01, 20/02, 27/03, 8/05, 12 of 19/06 

 jeugdtreffen: 14 of 21/11 

 De nieuwe betonnen pingpongtafels werden vrijdag geplaatst in Cogelspark en gemeentepark! 

 De volgende Vlottentocht is gepland op zondag 1 oktober 2017.  

 De jeugdverenigingentocht ging door op vrijdag 12 mei. Deze datum was zeer laat gecommuniceerd en 

daardoor was er minder opkomst. De voorbereidingen van de volgende tocht starten in september met de 

zoektocht naar een goede datum. 

 We doen nog eens een oproep voor de film en receptie waarmee we 1 jaar TEJO Brasschaat-Schoten willen 

vieren. Dit gaat door op woensdag 17 mei om 19u30 in de Kaekelaar. 

 Op zaterdag 20 mei gaat de Belgian Pride Parade door in Brussel. We verdelen informatie van 

Youthwork@pride, een organisatie van Wel Jong Niet Hetero vzw, waarmee ze jeugdverenigingen oproepen 

op deel te nemen. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Invulformulieren%20Subsidies%20Samengevoegd%20TEMP.pdf
http://www.jeugdmaps.be/
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 MD Group, de firma waar we jaarlijks onze vorming brandbestrijding volgen, biedt nu ook een 

vervolmakingscursus aan voor jeugdverenigingen. Eerder beslisten we al om onze vorming tweejaarlijks te 

laten doorgaan. Wie zelf interesse heeft kan MD Group hierover natuurlijk contacteren. 

 Tijdens vorige jeugdraad werd gesuggereerd om jongereninfozuilen in de secundaire scholen te plaatsen. Dit 

werd bevraagd tijdens het scholenoverleg van 12 mei met zeer positief gevolg. Enkele scholen vroegen er zelfs 

twee, de politie vroeg er en enkele basisscholen hebben ook interesse. 

 Debattle is een initiatief van VVJ (koepelvereniging van jeugddiensten) om jongeren te informeren over de 

komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daarnaast moet het jongeren en jeugdraden empoweren om hun 

stempel te drukken op het beleid.  

Omdat het project nu heel pril is wilt de jeugdraad het wel verder opvolgen maar er wordt al wel meegegeven 

dat het een uitdaging wordt om de jongeren geïnteresseerd te krijgen. Het bestuur van de jeugdraad bekijkt het 

verder. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

 

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 20 juni om 20u in JH Kaddish. 

 

Het bestuur van de jeugdraad spreekt af op woensdag 14 juni om 19u. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  


