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Verslag vergadering jeugdraad 17 september 2019 

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

2. Verontschuldigd: Caia Croes, Brecht Verwulgen 

3. Algemeen: 

 Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Bijkomend worden de gegevens voor de 
verantwoordelijken en de jeugdraadsleden rondgedeeld voor nazicht. 
 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 
 Info nieuwe leden jeugdraad 
 Erkenning jeugdverenigingen 
 Bestuur jeugdraad 
 Subsidiedossiers 2018-2019 
 Brandveiligheid & Vorming brandbestrijding 12/10 
 Wat leeft er? 
 Activiteiten jeugdraad: Vlottentocht, Jongerenfuif, Sinterklaasstoet en Jeugdtreffen 
 Varia  
 
5. Agendapunten: 

5.1. Info nieuwe leden jeugdraad: 

We overlopen kort de informatie voor de nieuwe leden van de jeugdraad: 
 Statuten 
 Huishoudelijk reglement 
 Vergaderprincipes 
 Algemene informatie 
De statuten en het huishoudelijk reglement kan je ook downloaden via de bovenstaande links. 

5.2. Erkenning jeugdverenigingen: 

Samen met de subsidiedossiers worden de aanvragen tot erkenning ingeleverd. Deze aanvragen moeten 
goedgekeurd worden voordat de vereniging in aanmerking komt voor subsidie tijdens het komende werkingsjaar. 
Volgende verenigingen vragen een erkenning aan: 

Jeugdbewegingen Jeugdhuizen Amateuristische 
kunstbeoefening voor jongeren 

Speelplein 

Chiro St. Filippus meisjes Jeugdhuis Kaddish 
vzw 

Toneelgroep Enaxi vzw Koraal vzw  
(speelplein Horst)Chiro St. Filippus jongens  

Chiro Terdonck    
Chiro St. Jozef Bloemendaal  
Chiro Don Bosco 
Chiro Antoontje 
Scouts & Gidsen 14de OLV ten Bos 
Scouts & Gidsen 62ste MVB 
KSA St. Jan Bergmans 

KSA Gudrun 

De jeugdraad adviseert eenparig positief op de aanvraag van de verenigingen. De erkenning wordt aan het college 
van burgemeester en schepenen voorgelegd. 
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5.3. Bestuur jeugdraad: ontslagname huidig bestuur, verkiezing en aanstelling nieuw bestuur: 

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe werkingsjaar moeten we een nieuw bestuur aanstellen en is het huidig 
bestuur 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) 
 
Er werd niet gestemd omdat er te weinig voldoende aanwezige stemgerechtigden waren en omdat 1 van de 
bestuurskandidaten niet aanwezig was. We verzetten dit punt naar de vergadering van 15 oktober.  
 
5.4. Subsidiedossier 2018-2019: 

De subsidiedocumenten, zoals overlopen tijdens vorige jeugdraad, moesten voor 13 september binnengebracht 
worden op de jeugddienst. 

We wachten nog op enkele aanvullingen maar de meeste zaken zijn toegekomen. 
Zodra alles binnen is, wordt de subsidieberekening aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. 
Daarna krijgen de vertegenwoordigers van de jeugdraad deze berekening via mail doorgestuurd en heeft elke 
vereniging 15 dagen om dit na te kijken. Het dossier van speelplein Horst wordt voor 15 november binnengebracht 
en volgt dezelfde weg, weliswaar met een andere timing. 

Tijdens de volgende vergadering moet er een advies worden geformuleerd door de jeugdraad over de berekening.  

 
5.5. Brandveiligheid & vorming brandbestrijding: 

Dit jaar staat de vorming brandbestrijding terug op het programma op zaterdag 12 oktober van 09u00 tot 12u00. 
Deze vorming bestaat uit: 1u theorie, 1u blindlopen in rook en 1u brand blussen. Locatie: MD Group, 
Metropoolstraat 11b, 2900 Schoten. Ten laatste op 4/10 moeten we de namen hebben, zodat de attesten kunnen 
opgemaakt worden. Inschrijven via annick.degreve@schoten.be.  
In het nieuwe subsidiereglement werd opgenomen dat minstens 10% of minimum 2 personen van de vereniging in 
het bezit moet zijn van een attest vorming brandveiligheid. Vraag na of dit in orde is. Zo niet, word je verwacht om 
in te schrijven. 

Naast de vorming zetten we deze legislatuur ook in op brandveilige jeugdlokalen. We hopen dat tegen 2022 alle 
verenigingen zijn gekeurd door de brandweer. We bezorgen de verslagen van MD Group aan de nieuwe leden van 
de jeugdraad en hopen dat zij hun vereniging wijzen op de nog uit te voeren zaken. De jeugdraad deelt ook 
geschenken uit aan verenigingen die een positief brandverslag kunnen afleveren en dit t.w.v. 200 euro aan bons 
voor Den Trol, Colruyt of van de koepelvereniging.  

 

5.6. Wat leeft er? Thema: ideeën geven 

Vorig jaar konden we zeer goede ideeën terugvinden op de uitgedeelde briefjes. Ook dit jaar willen we graag jullie 
input om de ‘wat leeft er?’ te vullen. Volgende ideeën worden aangereikt: 
 

- Inbraakpreventie 
- Zoeken nieuwe VB 
- Communicatie tussen leiding 
- EHBO app 
- Jongeren en depressie 
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- Hoe werf je nieuwe leden (bij de jongste ploeg) 
- Alternatief voor kampvuur bij extreme droogte/hitte 
- Alternatief vlottentocht 
- Onderhoud speelbossen 
- Hoe verdien je als jeugdbeweging genoeg geld en hoe ga je er goed mee om? 
- Hulp bij grote projecten (verbouwingen) 

 
Een aantal van deze ideeën worden tijdens de volgende vergaderingen besproken. Indien er dringende vragen tussen 
zitten, vragen we aan de verenigingen om dit kenbaar te maken zodat we deze snel kunnen behandelen.  

 

5.7. Activiteiten jeugdraad: 

5.7.1. Vlottentocht: 

De jaarlijkse vlottentocht, ook georganiseerd door de jeugdraad, gaat normaal door op zondag 29 september. 
Momenteel is er nog een zwemverbod wegens blauwalgen. We hopen dat dit snel opgelost geraakt.  
 
We starten om 14u00 ter hoogte van de Dalialaan en het stramien blijft ongewijzigd. De jeugddienst meet de 
temperatuur van het water en communiceert dit met de deelnemers en via facebook. Hopelijk is het water warmer 
dan 16°C, anders kan de vlottentocht niet doorgaan. 
Neem als leiding je verantwoordelijkheid en let tijdens de vlottentocht op je leden als ze in het water liggen. Het 
water is niet warm en we willen geen gekwetsten. 
 
Meer informatie vinden jullie terug in het reglement en op de flyers die worden rondgedeeld. 
Inschrijvingsformulieren moeten voor 25 september binnengebracht worden bij joost.debondt@schoten.be. 

Momenteel ingeschreven: Chiro Don Bosco, Den 62 

Thema: Superhelden 

Vrijwilligers die nog willen helpen zijn meer dan welkom en kunnen zich ook aanbieden bij Joost. 
 

5.7.2. Jongerenfuif: 

De jongerenfuif wordt tweemaal per jaar georganiseerd door de jeugdraad met als doel de 12- tot 15-jarigen een 
leuke avond aan te bieden maar ook te tonen dat ze zich kunnen amuseren zonder alcohol of andere drugs. Het 
gigantische succes is een indicatie van de nood aan zo’n aanbod. 

De volgende jongerenfuif wordt georganiseerd op vrijdag 11 oktober, van 18u00 tot 23u00, in De Kaekelaar.  
Volgende principes worden wederom gevolgd: 
- Tijdstip: van 18u00 tot 23u00; 
- Alcohol- en rookvrij; 
- Voor jongeren die nét geen 16 jaar zijn; 
- De inkom bedraagt 2 euro en de tickets zijn uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar aan de balie vrije tijd. 
Meer info bij: joost.debondt@schoten.be. 

Kandidaten om de avond zelf mee te helpen zijn nog steeds welkom en mogen zich aanbieden bij Joost. 
 

5.7.3. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op 19 november om 20u op een nog te bepalen locatie. 
We willen hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst kort algemene info geven; 
- Externe spreker over een bepaald thema (inbraakpreventie, buurtgerichte zorg) 
- daarna kan iedereen shoppen met specifieke vragen per vereniging; 
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- 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 (loket gezinsondersteuning, sociale tarieven, hoe doorverwijzen, EHBO, TEJO, …) 
- Gemeente (evenementen, afval, materiaal, vorming, meerjarenplan, activiteiten en aanbod,…) 

 
Gelieve intern ook na te vragen wie aanwezig kan en wil zijn tijdens het jeugdtreffen. Per vereniging mogen er vier 
mensen aanwezig zijn (bij voorkeur volwassen begeleiding, iemand van het oudercomité, 
werkgroepverantwoordelijke, …). 
 

5.7.4. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 30 november mogen we de Sint verwelkomen in Schoten. De stoet start om 14u aan het havenplein en 
komt om 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kunnen alle kinderen de Sint groeten. 
Indien gewenst kan men ook een optreden van The 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. 
Je kunt natuurlijk ook naar het optreden komen kijken. 

Verenigingen die voorlopig al meelopen zijn:  
- Chiro Sint-Filippus jongens 
- Chiro Sint-Filippus meisjes 
- Chiro Bloemendaal 

 
De verenigingen worden ook nog persoonlijk uitgenodigd en volgende jeugdraad kan dit ook nog worden 
doorgegeven. 
 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 15/10, 10/12, 14/01, 18/02, 24/03, 5/05 en 16/06. 
Jeugdtreffen: 19/11 

 Nieuwe maatregelen vanaf 1/1/2020 met verbod op verkoop van losse wegwerpitems zoals blikjes en PET 
tijdens evenementen. Tenzij je kan garanderen dat er 90 tot 95% gerecycleerd wordt. Meer info vind je hier. 
Tips en tricks over herbruikbare materialen kan je ook verkrijgen bij de milieudienst.  

 Formaat lanceerde in juli een gloednieuwe website (www.ikorganiseer.be) die jonge organisatoren van 
muziekevenementen ondersteunt, informeert en inspireert. De site moet jongeren zin geven om te organiseren 
en hen op een heldere manier van correcte info voorzien.  

 Eind april lanceerden Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen en de onderzoeksgroep Gezins- en 
Orthopedagogiek KULeuven met trots een nieuwe tool voor jeugdwerkers rond contact en communicatie met 
ouders voor. Deze gloednieuwe tool werd specifiek voor en met het jeugdwerk ontwikkeld en wil 
jeugdwerkingen en hun begeleiders in groep laten zoeken hoe contact en communicatie met ouders te 
verbeteren.  

 Eind augustus organiseerden de Kringwinkel en Appel & Ei een inzamelactie van speelgoed, kledij en andere 
vrijetijdsitems. Via hun actie roepen ze verenigingen op om bv. uniformen eenvoudig te kunnen doorgeven of 
doorverkopen aan andere leden. De meeste verenigingen doen dit al. Zorg ervoor dat je dit ook duidelijk 
communiceert.  

 De jeugddienst heeft sinds deze week een Instagram-account. Volg ons!  

 Chiro Don Bosco heeft diepe borden op overschot. Geïnteresseerden mogen contact opnemen met de Chiro of 
met Jelmer. 
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 Chiro Terdonck heeft op dit moment 50 rakwi’s. Ze vragen tips om hiermee om te gaan. Splitsen ze de groep 

enkel doorheen het jaar? Wat met het groepsweekend of op kamp? De voorzitter adviseert om zich te 
informeren bij het gewest of Chiro Sint-Job omdat zij ook heel veel leden hebben. 

 De jeugdraad vraagt of het mogelijk is om de bibliotheek langer te openen voor studenten tijdens de 
examenperiode. We stellen de vraag nogmaals aan de bilblothecaris en onderzoeken ook andere denkpistes 
zoals lokale dienstencentra, de Academie, … Jeugdhuis Kaddish werkt ook aan een project.  

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. Je vindt deze hier.  

Volgende vergadering: dinsdag 15 oktober, om 20u00 in Chiro Terdonck, Kuipersakkerstraat 73.  
 
 
 
 
Voor verslag, 
Annick Degrève 


