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Verslag vergadering jeugdraad 26 maart 2019 
werkingsjaar 2018-2019 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, Ansita Tandia, Alec Geerts, Jelmer Snoeys. 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Brandveiligheid & vorming brandbestrijding 

 Werkgroep jeugdbeleid 

 Wat leeft er? Thema: klimaatdoelstellingen/duurzaamheid 

 Fiscale attesten 2019 

 Projectsubsidies: Chiro DonBosco + Enaxi 

 Activiteiten jeudraad: interne activiteit + jongerenfuif 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Brandveiligheid & vorming brandbestrijding 

We vernemen graag de tussentijdse stand van zaken in het kader van brandveiligheid. 

 Scouts Den 62 moet nog een leuning zetten alvorens een officiële keuring te kunnen laten uitvoeren.  

 KSA heeft een afspraak op 19 april. Een afspraak maken verliep vlot. 

 Chiro Terdonck laat hun rookmelders eerst controleren. 

 Scouts De 14 hebben net nieuwe brandblussers laten plaatsen. 

 

Er wordt een nieuwe vorming brandveiligheid georganiseerd voor de jeugdverenigingen op zaterdag 12 oktober. In 

het nieuw subsidieregelment wordt dit opgenomen als basisvoorwaarde om in aanmerking te komen.  

Meer info over de vorming volgt later.  

 

5.2. Werkgroep jeugdbeleid 

De werkgroep kwam opnieuw samen op woensdag 20 maart. Daar werden de thema’s jeugdruimte, jeugdcultuur en 

vrije tijd verder besproken. 

We starten met jeugdruimte omdat we daar vorige vergadering gestrand waren. Hier werden volgende zaken 

besproken: 

o Uit verschillende acties en bevragingen blijkt dat jongeren meer en meer op zoek zijn naar hun plek 

in de openbare ruimte.  

o Er moet voldoende speelruimte zijn voor alle kinderen en jongeren. Met een speelruimteplan 

willen we een duidelijk overzicht bieden en een tool hebben om naar terug te grijpen als er bv. 

verkavelingen zijn.  

o Oog houden voor de groene ruimte. 

o Acties die we hieraan willen koppelen is het charter Goe Gespeeld en het label kindvriendelijke 

steden en gemeenten. 

o Daarnaast moet er aandacht zijn voor verkeersveiligheid zodat kinderen zich veilig kunnen 

verplaatsen.  

 

 Vrije tijd 

o Er moet meer worden ingezet op vrije tijd voor jongeren ouder dan 16 jaar want er is gebrek aan 

een gemeentelijk aanbod. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%202018-2019%20%281%29.pdf
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o Jeugdhuis Kaddish kan hier een belangrijke rol inspelen aangezien bij hen de expertise ligt wat 

betreft de doelgroep. 

o We bleven wat langer stil staan bij het thema kinderarmoede. We denken dat jeugdverenigingen al 

goed scoren op dit thema maar we willen dit graag warm houden. 

o In Schoten was er in 2016 meer dan 14% aan kinderarmoede. Dat is gemiddeld veel hoger dan bij 

onze buurgemeenten.  

o We willen graag een van de volgende jeugdraden kinderarmoede op de agenda zetten. Eventueel 

een ‘Wat leeft er’ eraan wijden. We willen graag van jullie weten of dit thema leeft in jullie 

vereniging, wat jullie eraan doen, of jullie op de hoogte zijn van alle informatie, … 

 

 Jeugdcultuur 

o Stimuleren van jong ondernemerschap via bv. vormingen of doorverwijzing naar professionele 

partners zoals Unizo. 

o Jonge ondernemers een platform geven om te leren en informatie te vergaren.  

o Daarnaast moeten we oog hebben voor NEET-jongeren. Onderzoek van een mogelijke 

samenwerking met bv. YouthStart.  

o Ook inzet via jeugdverenigingen (cfr. Scouts 62e).  

o Nood aan repetitieruimten in Schoten, liefst nog met bijhorende stockageruimte. 

o Welk aandeel kunnen jeugdverenigingen hierin hebben? Wat zijn de voor- en nadelen? 

 

Al deze informatie wordt nu opgenomen in een meerjarenplan waar alle acties en doelstellingen van de 

verschillende diensten in geformuleerd staan. Dit is waar de diensten zich voor de komende 6 jaar voor engageren.  

 

5.3. Wat leeft er? Thema: klimaatdoelstellingen/duurzaamheid 

Graag willen we een zicht krijgen op hoe de Schotense jeugd om gaat met de actuele gebeurtenissen en acties rond 

het klimaat.  

 

We hebben een aantal stellingen geformuleerd.  

 Ik of mijn vereniging deed mee aan een klimaatactie: 

o Jong Groen deed mee aan een klimaatactie in Antwerpen.  

o In jongenschiro Sint-Filippus hebben ze weet van 1 lid dat deelnam aan een actie.  

o De aspiranten van Chiro Terdonck waren op een chirozondag collectief afwezig omwille van een 

klimaatactie. 

 In onze vereniging zijn we duurzaam bezig. 

o Chiro Terdonck heeft zonnepanelen geplaatst maar is nog niet voldoende. 

o Chiro Antoontje koos bewust voor dubbele beglazing tijdens hun verbouwingen. 

o Enaxi probeert zoveel mogelijk digitaal te communiceren. 

o Jeugdhuis Kaddish heeft een duurzaamheidswerker aangeduid.  

 Ik vind dat jeugdverenigingen meer kunnen doen om jongeren bewust te maken van klimaatsveranderingen 

o De leden van de jeugdraad vinden niet dat dit per definitie hun taak is. 

o Wel kunnen ze leden sensibiliseren om bv. te sorteren. 

o De overkoepelende organisaties zoals bv. Chiro nationaal doen hier wel acties rond. 

 Ik ken Sign for my future! en ik zette mijn handtekening. 

o Jong Groen en Chiro Bloemendaal tekenden. 

 

5.4. Fiscale attesten 2019 

De fiscale attesten van kalenderjaar 2019 worden verdeeld. Deze mogen gekopieerd en ingevuld worden, voor alle 

deelnemers aan vakantiekampen, weekends, … die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben. Het kind mag in de 

loop van een kampperiode wel 12 jaar worden, maar enkel de deelnamedagen voor de 12e verjaardag tellen mee 

voor fiscale aftrekbaarheid.  
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Tracht de fiscale attesten af te leveren aan alle ouders van de leden. De attesten van kalenderjaar 2018 moesten 

voor 1 maart 2019 afgeleverd worden aan de ouders.  

De fiscale attesten die nu worden rondgedeeld moeten voor 1 maart 2020 afgeleverd worden. De fiscale attesten zijn 

rondgedeeld tijdens de jeugdraad en worden ook gemaild. 

 

5.5. Projectsubsidies 

5.5.1. Chiro Don Bosco 

Chiro Don Bosco organiseert op 5 mei ‘Feest in den Hof’ voor de ganse buurt. De kosten zouden gemaakt worden 

voor logistiek.  

5.5.2. Enaxi 

Enaxi heeft een productie ‘De tent op z’n kop’ lopen. Zij vragen hun projectsubsidie aan voor de huur van het 

podium, tribune, licht en geluid (geraamde schatting 400 euro) en ook kosten voor de opnamestudio (ook geraamd 

op 400 euro). 

 

Je kan maar 1 aanvraag indienen met een maximumsubsidie van 500 euro. Begroting moet vóór 15 september 

binnen.  

De jeugdraad geeft goedkeuring aan beide initiatieven voor € 500 subsidie. 

 

5.6. Activiteiten jeugdraad: 

5.6.1. Interne activiteit 

Zaterdag 11 mei 2019 verwachten we iedereen om 17u in Den Trol. 

Timing: 17u: start vergadering 

- 18u: eten 

- 19u30: start quiz olv Julie en Ansita. 

- 22u - 23u: einde activiteit + gezellig napraten.  

Een officiële vraag met uitnodiging tot bevestiging volgt nog!  

 

5.6.2. Jongerenfuif:  

Op vrijdag 17 mei gaat de volgende jongerenfuif door in De Kaekelaar van 18u tot 23u. 

- Enkel kaarten via voorverkoop aan € 2 

- Voor jongeren van 12 tot 15 jaar 

- Alcohol- en rookvrij 

 

De jongerenfuiven zorgen voor financiële draagkracht van de jeugdraad waardoor we af en toe eens iets extra 

kunnen doen zoals een etentje voor de interne activiteit. We hopen dus dat er enkele vrijwillige zielen willen komen 

helpen op de jongerenfuif. Geïnteresseerden kunnen dit laten weten via joost.debondt@schoten.be.  

Tot op heden werden er 200 kaarten verkocht (max 650). We delen de affiches uit aan de jongerenverenigingen.  

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: zaterdag 11/05 en 18/06. 

 De toelage voor het 75-jarig bestaan van Scouts 62e werd goedgekeurd.  

 Verkiezingen 26 mei: we zijn op zoek naar bijzitters. Wie heeft er interesse?  

 Speelbos ’t Wijtschot: Natuurpunt benadrukt dat ’t Wijtschot erkend Vlaams natuurgebied is en geen speelbos. 

Er mogen geen activiteiten plaatsvinden gedurende het broedseizoen (15/3 tot 15/7). Als je er toch gaat spelen 

buiten het broedseizoen gelieve dan alle afval mee te nemen. Paintball hoort er niet thuis.  

 Meisjeschiro Sint-Filippus is op zoek naar tips omdat zij willen starten met een ouderraad. 

mailto:joost.debondt@schoten.be
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 Chiro Don Bosco: ouderraad bestaat uit ouders van leiding. Zij organiseren activiteiten voor 

ouders zoals een oudercafé, wandeling, weekend, …) 

 Chiro Terdonck: ouders van leden en leiding in de ouderraad. Is voornamelijk een adviesraad. 

Sommige moeilijkere taken worden ook wel doorgespeeld naar de ouderraad zoals de 

verbouwingen. 

 Scouts den 62: ouders van leden organiseren activiteiten om geld in te zamelen voor de scouts. 

Goed om op terug te vallen voor lastige zaken zoals verzekeringen, … 

 Jongenschiro Sint-Filippus: ouders van leden die kleine dingen opnemen zoals het zoeken van 

sponsors voor jaarlijks feestweekend, schilderen, …  

 Volgens de parkwachter van domein Vordensteyn is er een stukje achter Vordenstein officieel speelbos. Dit 

staat op het overzicht (www.schoten.be) als speelbos Peerdsbos.   

 Jeugdinfoborden worden nog steeds actief gebruikt door bijna alle jeugeverenigingen. Wat zijn de 

mogelijkheden met de borden van Clear Channel of de digitale borden? Indien er plannen zijn met de 

jeugdinfoborden dan ijvert de jeugdraad voor het behoud van plakborden maar staat open om te bekijken welke 

niet actief gebruikt worden. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. Je vindt de activiteiten van april en mei terug.   

Volgende vergadering: zaterdag 11 mei om 17u in Den Trol met aansluitend een quiz. 

 

Voor verslag, 

Annick Degrève 

http://www.schoten.be/
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20april%202018-2019.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20mei%202018-2019.pdf

