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Verslag vergadering jeugdraad 19 februari 2019 
werkingsjaar 2018-2019 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, Olivier Van Hoornyck 

3. Algemeen 

 Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 Caia Croes, de nieuwe beroepskracht van JH Kaddish stelt zich voor. Caia is de contactpersoon van Kaddish 

voor de jeugdverenigingen.  

 

4. Agenda 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Visietekst JH Kaddish 

 Brandveiligheid 

 Activiteiten jeugdraad: lokalentocht, interne activiteit 

 Werkgroep jeugdbeleid 

 Wat leeft er? Thema: Pesten in je vereniging – tussen leden maar ook leiding 

 Zomertent 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Visietekst jeugdhuis Kaddish 

Jeugdhuis Kaddish zette zijn visie op papier in een beleidsplan. Met deze visie komen ze tegemoet aan de 

basisnormen voor het ontvangen van een subsidie voor het jeugdhuis. Jeugdhuis Kaddish ligt de visie kort toe. De 

uitgebreide versie vind je hier. 
 

Jeugdhuis Kaddish wil een jeugdhuis zijn voor iedereen en roept op om samen te werken. Ze willen hun 

dienstverlening naar de jeugd brengen en is vragende partij om met elke jeugdvereniging samen te werken, eerder 

dan de accommodatie te verhuren. Alle voorstellen tot samenwerking mogen aan Kaddish worden aangereikt. 

 

In het kader daarvan heeft het jeugdhuis ook een enquête opgesteld om te weten te komen wat jullie van Kaddish 

verwacht. Je vindt de enquête hier. Een warme oproep om deze te delen en in te vullen. 

 

5.2. Brandveiligheid 

We vragen de stand van zaken op bij de jeugbewegingen en benadrukken nog eens dat we verwachten dat er acties 

worden genomen om de brandveiligheid in de lokalen in orde te brengen. 

 

 Bloemendaal geen officiële keuring, wel van de BMC. 

 Scouts 62e  wacht nog steeds op een reactie van de brandweer voor een keuring. Annick bezorgt Wannes 

contactgegevens. 

 

Bij keuring officiële documenten aan de jeugddienst bezorgen. 

 

Voor een officiële keuring dient men een preventieformulier in te vullen via www.brandweerzonerand.be. Kies 

voor preventieformulieren en dan aanvraag controle brandveiligheid. Van toepassing zijnde wetgeving vul je 

‘andere’ in. Binnen de 10 dagen wordt er contact opgenomen voor een afspraak te maken. Controle zou uitgevoerd 

worden binnen 3 tot 4 weken. Kostprijs: € 25 administratiekosten en € 75/u voor de controle.  

 

Mits een gunstige controle kunnen de lokalen terug verhuurd worden wat een extra bron van inkomsten betekent. 

Om te weten te komen waar je aan moet voldoen om je jeugdlokaal te mogen verhuren neem je een kijkje op 

www.jeugdlokalen.be. Meld aan de jeugddienst of je van plan bent om je lokalen te verhuren na een positieve 

keuring.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%202018-2019.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/2018%2012%2019%20Beleidsplan%20Jeugdhuis%20Kaddish.pdf
https://docs.google.com/forms/d/19_OJG0KV6h0GKjca2D--MwXY_5yFtyoMEOXFnaGBtP0/viewform?ts=5c5474f6&edit_requested=true
http://www.brandweerzonerand.be/
http://www.jeugdlokalen.be/
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5.3. Activiteiten jeugdraad:  

5.3.1. Lokalentocht 

De lokalentocht gaat door op vrijdag 29 maart 2019 langs 4 verenigingen doorheen Schoten. We rekenen één uur 

per vereniging (effectief aanwezig) en 15 min. verplaatsing. Julie stuurde alvast de timing naar alle 

verantwoordelijken van de verenigingen. De timing ziet er als volgt uit: 

 

- 20.00u: KSA Sint-Jan (Sparrenlaan 63, 2900 Schoten) kan niet  de lokalentocht zal vertrekken in de 

lokalen van scouts 62e Master Van Bladel (Lindelei 2 , 2900 Schoten).  

- 21.15u: Chiro Bloemendaal (Jozef Jennesstraat 66, 2900 Schoten) 

- 22.30u: Chiro Filippus Meisjes (Alfons Heulensstraat 43, 2900 Schoten) 

- 23.45u: JH Kaddish / Vaartkantje (Vordensteinstraat 50, 2900 Schoten) 

 

Na intern overleg met de jeugdraad is er unaniem beslist dat de lokalentocht geen openbaar evenement is. Er wordt 

dus ook verwacht dat Vaartkantje een fuif organiseert voor de deelnemers aan de lokalentocht en hun TD niet als 

openbaar evenement beschouwd. Alle afspraken zoals voorafgaandelijk gemaakt blijven gelden.  

 

5.3.2. Interne activiteit 

Zaterdag 11 mei 2019 staat de interne activiteit op de planning. 

Er wordt voorgesteld om te gaan eten in café Den Trol of sporthal Vordensteyn. De jeugdraad heeft unaniem voor 

Den Trol gestemd. Julie maakt een quiz samen met Ansita. Christophe bezorgt de dames de quiz van Antoontje als 

inspiratie.  

Timing voor de interne activiteit volgt nog volgende vergadering. 

 

5.4. Werkgroep jeugdbeleid. 

De werkgroep kwam op 7 februari samen voor een eerste vergadering.  

De vergadering werd opgedeeld in 4 thema’s namelijk jeugdruimte, jeugdbewegingen, jeugdcultuur en vrije tijd.  

Deze thema’s werden gekozen op basis van de bevindingen tijdens Debattle en worden gebruikt om doelstellingen 

te bepalen voor het volgende meerjarenplan. 

Tijdens de vergadering kwam in het thema ‘jeugdbewegingen’ volgende zaken aan bod: 

 Jeugdlokalen (brandveiligheid & duurzaamheid) 

o Jeugdverenigingen stimuleren om binnen een aanzienlijke termijn hun lokalen brandveilig te 

maken. Als bewijs moet er een attest van de brandweer afgeleverd worden. Er moet minstens 10% 

van de leiding (min. 2 pers.) een vorming brandveiligheid hebben gevolgd om in aanmerking te 

komen voor de basissubsidie. 

o Financiële ondersteuning blijven garanderen voor minstens 3 jaar aan de gemeentelijk erkende 

initiatieven voor het uitvoeren van aanpassingswerken in functie van brandveiligheid. Vanaf 2022 

is brandveiligheid geen prioritaire uitgave meer binnen de subsidie voor onderhoudswerken. 

o Jaarlijks de vorming brandbestrijding blijven voorzien en de mogelijkheid geven aan de 

jeugdverenigingen om dit zelf te organiseren. Hierbij kan men de onkosten terugvragen via de 

subsidie voor kadervorming. 

o Bij verbouwingswerken wijzen op de te nemen maatregelen in functie van energiebesparing en 

isolatie.   

 Kampvervoer 

o Hier komt geen aparte subsidie voor. Uit de vorig jeugdraad bleek dat er nog maar weinig 

verenigingen effectief gebruik maken van een autobus voor ledenververvoer.  

o Wel behouden we de basissubsidie voor jeugdbewegingen waarmee ze zelf kunnen beslissen of ze 

dit bedrag aan kampvervoer willen besteden.  

o Hiermee willen we het signaal geven dat de wijze van kampvervoer ook een duurzame beslissing 

kan zijn. Indien we een verschuiving zouden maken van de basissubsidie naar een apart reglement 
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rond kampvervoer wordt de basissubsidie lager. Hierdoor zouden we onrechtstreeks verenigingen 

die altijd met de fiets of het openbaar vervoer op kamp gaan, straffen. 

 

 Samenwerkingen met Jeugdhuis Kaddish en Koraal vzw onderzoeken. 

 Onderzoeken van subsidies die gekoppeld zijn aan bovenstaande. 

 

We zijn ook toegekomen aan het thema ‘jeugdruimte’ waar we spraken over het skatepark en het plaatsen van een 

nieuwe ramp in 2019. Tenslotte kaartte de leden van de werkgroep de erbarmelijke staat van het Cogelspark aan. 

 

Ondertussen heeft de jeugddienst vernomen van de technische dienst dat de afbraak van de piramiden vóór het einde 

van maart zullen starten. De jeugddienst plant alvast de Buitenspeeldag in het Cogelspark op 24 april. Momenteel 

waren ze ook bezig met stevig snoeiwerk en komt er nog een aparte firma voor de bomen uit te dunnen (snoeien 

NIET kappen) om zo wat meer transparantie te creëren in het park.   

 

5.5. Wat leeft er? Thema: Pesten 

In aanloop naar de Week tegen Pesten willen we tijdens de ‘Wat leeft er?’ het thema pesten bespreken. Niet alleen 

onder de leden maar misschien ook onder de leiding. 

 

- Chiro Terdonck: leiding doet een gesprek met leden. Indien de situatie escaleert wordt dit besproken op 

een leidingskring.  

- Koraal: heeft vooral last van cyberpesten in de oudste groep. Er wordt over pesten wel in gesprek gegaan. 

- Enaxi: voor zover zij weten zijn er geen pesters. Het team staat steeds paraat voor een gesprek. 

- Chiro Antoontje: in de jeugdbeweging wordt niet gepest maar ze merken wel dat hun leden elkaar durven 

pesten op school.  

- Meisjeschiro Sint-Filippus: Ofwel wordt er per afdeling een gesprek gevoerd ofwel wordt de VB of de 

groepsleiding betrokken. 

- KSA Gudrun: idem aan meisjeschiro Sint-Filippus 

- KSA Sint Jan Berchmans: kennen hun pesters en houden hen in de gaten. Enkele leiding volgde ook een 

cursus over hoe omgaan met pestgedrag. Moeilijk om in de hand te houden omdat het pestgedrag vaak 

verder wordt gezet op school. 

- Jongenschiro Sint-Filippus: leiding lost problemen op met de eigen afdeling. Ze hebben ook een pestbeleid 

waarvoor 2 leiders een cursus hebben gevolgd. 

- Chiro Don Bosco: leiding neem het op met de afdeling en met de ouders. 

- JH Kaddish: verloop van mensen maakt het moeilijk om pesten vast te stellen.  

- Scouts 62e: niet al te grote problemen. Wanneer het pesten van op school wordt voortgezet in de 

jeugdbeweging probeert de vereniging die leden uit elkaar te houden. 

- Chiro Bloemendaal: indien leden stoppen omwille van pesten wordt dit met de groepsafdeling besproken. 

Bloemendaal doet ook 2 keer per jaar een groepsevaluatie met de leiding. 

 

Over het algemeen wordt er niet gesproken over pestgedrag tussen de leiding maar eerder tussen leden.  

 

5.6. Zomertent: 

Ook in 2019 staat er opnieuw een zomertent in het park van Schoten. Volgende activiteiten werden al aangevraagd: 

- Hello!Schoten van 12 t.e.m. 19 juli 

- Zaterdag 27 juli: Gros Wereldfeest 

- Zaterdag 3 augustus: Summer Event tvv Kom op tegen Kanker 

- Vrijdag 23 augustus: Schoten Zingt 

- Zaterdag 31 augustus: Park Happening Schoten 

Tijdens de weekends van 10 augustus en 17 augustus is de tent nog vrij en kan ze dus nog gehuurd worden.  
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6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 26/03, zaterdag 11/05 en 18/06. 

 We herinneren jullie aan de receptie van de jeugddienst op vrijdag 15 maart vanaf 20u00 in Foyer de 

Kelder. 

 Info over hoe omgaan met autisme op je kamp, speelplein, jeugdvereniging vind je in de brochures over 

autisme in de jeugdbeweging en autisme op het speelplein van het Raster vzw. 

 WAK: warme oproep om met je vereniging panelen te versieren en op 27 april mee te lopen in de stoet. 

 Evenementenloket: er kan een evenement gekopieerd worden. Hoera! 

 Goedkoper kampvervoer: De Lijn 

o Concreet kunnen jeugdverenigingen die op kamp gaan deze zomer niet enkel gebruik maken van 

het groepsticket van € 1,30 per persoon op de gewone bus (groepen kleiner dan 45 personen) of 

belbus (maximaal 15 personen, vooraf te reserveren). Voor dezelfde prijs van € 1,30 per reiziger 

kan je van 1 juli tot 31 augustus 2019 ook een versterkingsrit aanvragen bij De Lijn. 

o Chiro Bloemendaal laat weten hier slechte ervaringen mee te hebben.  

 Gratis opleiding gemachtigde opzichter bij de verkeersdienst. Indien interesse: contactpersoon Karen 

Wauters - PZ.Schoten.Verkeer@police.belgium.eu.  

 Kaddish zal vanaf maart op maandag- en donderdagmiddag haar deuren openzetten voor jongeren die hun 

lunchpauze hebben onder de noemer Broodje Kaddish. 

 Kaddish is terug gestart met lidkaarten. Een lidkaart kost 5 euro en per evenement krijg je een jeton. 

Kaddish wil voor haar leden ook jaarlijks een gratis activiteit organiseren.  

 Fietsbib: de gemeentelijke milieudienst is op zoek naar een locatie voor het project fietsbib 

(fietsherstelplaatsen, uitleendienst van fietsen, opleiding tot fietsenmaker en fietsbehendigheidsparcours). 

 Joren is op zoek naar tips voor geldinzamelacties om de verrassingsreis te bekostigen: 

o Spaghettiavond 

o Quiz 

o Verkoop van paaseieren, balpennen, bloemen, … 

o Klusjesdag (bij ouders) 

o Feestweekenden met biercafés, stoofvlees, pannekoeken, … 

o … 

Jongenschiro Sint-Filippus vraagt prijs bij verschillende busmaatschappijen om het voordeligste tarief te 

vinden.  

De jeugddienst krijgt soms kortingen voor pretparken via haar koepelorganisatie. Misschien dat 

Chirojeugd Vlaanderen acties doet naar de zomer toe. 

 

 De leiding van Scouts 62e waren niet akkoord met de actie van Jong Groen op ’t Wijtschot. De 

communicatie over de zone waar gekapt zal worden in functie van de bouw van een KMO-zone was fout. 

Blijkbaar werd er actie gevoerd voor het stuk waar niet gebouwd zal worden. Jong Groen heeft dit in haar 

communicatie rechtgezet.  

 Chiro Bloemendaal vraagt firma’s waar ze hun truien kunnen laten drukken: 

o De truien van Kaddish worden gedrukt in Rumst. 

o PAS 

o Made 4 you in de Paalstraat (enkel voor kleine oplagen) 

o Textoprint 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 26 maart in Juno, Botermelkbaan 75 in Schoten. 

 

Voor verslag,  

 

Annick Degrève 

Jeugdconsulent 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Uitnodiging%20receptie%202018.jpg
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Autisme%20in%20de%20jeugdbeweging.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Autisme%20op%20kamp%20en%20op%20het%20speelplein.pdf
mailto:PZ.Schoten.Verkeer@police.belgium.eu

