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Verslag vergadering jeugdraad 14 januari 2020 
werkingsjaar 2019-2020 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: jeugdhuis Kaddish, Olivier Van Hoornyck (jong CDV), Hannah Dupont (Koraal vzw), 

Brecht Verwulgen (onafhankelijk), meisjeschiro Sint-Filippus, Wannes Van Nevel (Scouts 62e Master van 

Bladel) 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Levensloop Schoten komt zichzelf voorstellen. De organisatie organiseert op 16 en 17 mei vanaf 15u00 een 

24 uren ‘loop’ om geld in te zamelen voor de Stichting tegen Kanker. De opbrengst wordt geïnvesteerd in 

kankeronderzoek en in lokale initiatieven die (on)rechtstreeks werken rond kankerbestrijding. 

Je kan een team vormen en 24 uren komen wandelen, lopen, slenteren, kruipen, …of je kan deelnemen als 

vrijwilliger. Meer info vind je op de website van Levensloop.  

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Nieuwe digitale verenigingendatabank 

 Subsidiereglementen 

 Evaluatie feestbus 

 Wat leeft er? Thema: Op zoek naar een nieuwe VB 

 Activiteiten jeugdraad 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Nieuwe digitale verenigingendatabank 

De meeste verenigingen hebben zich aangemeld. We missen de info van volgende verenigingen: 

- KSA Sint-Jan Berchmans 

- Scouts de 14 

 

De gegevens die voorheen onder het luik ‘jeugd’ stonden werden gewist. Buitenstaanders vinden je vereniging dus 

niet meer terug op de gemeentelijke website. Je dient dit zeker in orde te maken voor de erkenningen en subsidies 

volgend werkingsjaar dus maak er werk van! 

 

5.2. Subsidiereglementen 

De subsidiereglementen worden geagendeerd tijdens de gemeenteraad van februari. Indien er aanpassingen 

gebeuren, moet de jeugdraad natuurlijk advies geven over deze reglementen. In maart 2018 werden alle reglementen 

nagekeken tijdens de werkgroep jeugdbeleid en werden alle vragen onderzocht. Enkele kleine zaken werden toen 

gewijzigd en toegelicht. De wijzigingen die nu werden doorgevoerd hebben enkel betrekking tot de prioriteit 

brandveiligheid.  

 

In het subsidiereglement ‘werking Schotense jeugdverenigingen’ werd volgende artikel toegevoegd: 

 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de jeugdbewegingen voldoen aan alle vereisten zoals 

omschreven in de §1 tot en met § 8 van dit subsidiereglement. 

§ 6.De verenigingen waarvan tenminste 10% van de leiding (met een minimum van twee) beschikt over een attest 

“basis brandbestrijding / kleine blusmiddelen”, afgeleverd door een erkende organisatie. 

 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%2020200114.pdf
https://www.levensloop.be/relays/schoten-2020
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/subsidiereglementen%202017-2018%20samengevoegd%20DEF%20%281%29.pdf
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In subsidiereglement ‘Schotense jeugdhuizen’ werd volgende artikel toegevoegd: 

 

Art. 4 Enkel de jeugdhuizen die voldoen aan de "Normen voor gemeentelijke erkenning" komen in aanmerking voor 

gemeentelijke subsidies:  

§ 1. Alle niveaus van jeugdhuizen dienen te voldoen aan de basisnormen 

 … 

§ 3. Jeugdhuis niveau 2: 

 … 

 Tenminste 10% van de vrijwilligers / bestuursleden / beroepskrachten (met een minimum van twee) beschikt 

over een attest “basis brandbestrijding / kleine blusmiddelen”, afgeleverd door een erkende organisatie. 

 

De jeugdraad geeft eenparig positief advies over de voorgestelde subsidiereglementen. 

 

5.3. Evaluatie activiteiten:  

5.3.1. Feestbus: 

Dit jaar (en ook vorig jaar) kreeg de gemeente geen financiële tegemoetkoming van De Lijn. De feestbus-tickets 

werden immers digitaal en de jeugddienst van Schoten moest dus de verdeling niet meer doen. Er werden twee 

bussen gevraagd zoals afgesproken op de jeugdraad van mei 2019. Een bus van Hoogstraten naar Antwerpen en 

eentje van Sint-Job naar Antwerpen. Op die manier reed er in principe elk half uur een bus gereden moeten hebben. 

De kosten voor 2 bussen liepen op naar € 2.677,50. We hebben nog geen concrete cijfers gekregen van De Lijn over 

het gebruik van de feestbus. We verwachten deze pas in maart. We horen dus alvast graag van jullie wie gebruik 

heeft gemaakt van de feestbus tijdens oudjaar en wat de bevindingen zijn.  

 

Er was maar 1 persoon die rond 01u00 de bus heeft genomen en deze was stipt op tijd.   

 

5.4. Wat leeft er? Thema: Op zoek naar een nieuwe volwassen begeleiding (VB) 

Zijn er verenigingen die onlangs op zoek moesten naar een nieuwe VB? Of zijn er verenigingen die binnenkort hun 

zoektocht moeten aanvangen?  

 

Zo goed als alle verenigingen hebben sinds dit werkingsjaar een nieuwe VB. De methodes om de zoektocht aan te 

vangen variëren. Hier een overzicht: 

- De vraag stellen per e-mail. Meestal wordt er op voorhand een lijst opgesteld met mogelijke kandidaten. 

- Een infomoment inlassen om de kandidaten te vertellen wat de vereniging van hen verwacht en wat ze zelf te 

bieden hebben. 

- Kandidaten uitnodigen op een leidingskring. 

- Kandidaten een jaar mee laten gaan op kamp. 

- Als er twee kandidaten zijn die elkaar niet kennen, wordt er een kennismakingsgesprek georganiseerd. 

 

We hebben nog enkele thema’s van jullie gekregen maar hebben graag wat meer duidelijkheid over deze thema’s en 

bepalen graag wanneer de volgende zaken aan bod komen.  

- februari: hoe werf je nieuwe leden (bij de jongste ploeg)  

- maart: alternatief voor kampvuur bij extreme droogte/hitte 

- april: hulp bij grote projecten (verbouwingen) m.b.t. brandveiligheid 

 

5.5. Activiteiten jeugdraad: 

5.5.1. Interne activiteit: 18 april 

Er werden enkele voorstellen gelanceerd door de organisator(en): 

- Bowling 

- Hoogteparcours 

- Ijsschaatsen 
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- Trampolinepark 

De voorkeur ging met 12 stemmen naar het trampolinepark. We vragen aan de organisatoren om te bekijken of we 

ergens kunnen eten en in alle rust vergaderen. De volgende jeugdraad verwachten we dat alle deelnemers 

inschrijven! Kijk jullie agenda dus nog eens goed na.  

 

5.5.2. Vlottentocht 

Tijdens de jeugdraad van oktober werd de vlottentocht besproken maar werd er niets beslist. De suggesties uit 

oktober waren: 

- Verplaatsen naar juni: deelnemers hebben dan meestal examens + water kan nog steeds te koud zijn. 

- Zeepkistenrace: kostprijs voor verenigingen is mogelijk hoger? 

- Hindernissenparcours: elke vereniging bouwt een stuk van het parcours = tijdsintensief. 

 

Wat willen jullie doen? 

1. De vlottentocht opnieuw organiseren met het risico dat het opnieuw niet kan doorgaan? Mogelijke data zijn 

27/09 of 04/10.  

2. Iets nieuw (zeepkistenrace, hindernissenparcours, highlandgames, …) Joost stelt voor om een werkgroep te 

maken voor iets nieuw.  

3. Of vlottentocht organiseren met de achterliggende afspraak dat jullie samen massaspelen, gezamenlijk 

voetbaltornooi of iets dergelijk doen als de vlottentocht niet doorgaat.  

 

7 verenigingen stemden voor de vlottentocht opnieuw te organiseren. De datum werd geprikt op 4 oktober.  

 

Varia:  

 Volgende vergaderdata: 18/02, 24/03, 18/04 (interne). De laatste vergadering van 16/06 werd verplaatst naar 

19/05. 

 Wie was er op Schoten Schol? Wat waren de bevindingen?  

 De meningen over het aantal bezoekers waren wat verdeeld. Sommigen hadden de indruk dat het 

rustiger was, anderen vonden het drukker. 

 Op het podium was de animatie kort en wat te mager. 

 Er werd wat achtergrondmuziek gemist. 

 Misschien nog een blad kleven op de vuilbakken dat er geen herbruikbekers in belanden.  

 Tiny Forest: officiële aanplanting zal doorgaan op 15 maart. Meer info volgt nog.  

 ‘Op Wielekes’: uitnodiging infomoment kinderfietsbib op donderdag 23/01. Wil je hier naartoe dan moet je 

vóór 17/01 inschrijven via katty.michielsen@schoten.be of 03 644 90 28.  

 

6. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. Je kan ze hier bekijken.  

 

Volgende vergadering: dinsdag 18 februari 2020 om 20u00 in de lokalen van KSA Schoten, Sparrenlaan 63. 

 

Voor verslag, 

 

 

Annick Degrève 

Jeugdconsulent 

 

mailto:katty.michielsen@schoten.be
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20feb%202020.pdf

