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Verslag vergadering jeugdraad 18 februari 2020 
werkingsjaar 2019-2020 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd:  

3. Algemeen 

 Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Digitale verenigingendatabank 

 Herbruikbekers 

 Activiteiten jeugdraad: interne activiteit 

 Wat leeft er? Thema: Hoe werf je nieuwe leden (jongste groep)? 

 Zomertent 

 Projectsubsidie 

 Gecoro 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Digitale verenigingendatabank 

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

- KSA Sint-Jan Berchmans 

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. Geen erkenning = geen subsidie!!  

 

Ondertussen kregen andere verenigingen de info alvast m.b.t. de erkenningsaanvragen. Aangezien 

jeugdverenigingen hun erkenningen al hebben gekregen vorig najaar, geven we deze informatie graag mee op een 

later tijdstip.  

 

5.2. Herbruikbekers 

De verenigingen die binnenkort een fuif hebben gepland, zijn verplicht om met herbruikbekers te werken. Graag 

doen we een rondje om te informeren bij de verenigingen hoe ze dit aanpakken.  

 

- JH Kaddish: verenigingen die de zaal huren, moeten zelf bekers voorzien. Voor hun eigen activiteiten 

hebben ze de bekers van de gemeente gereserveerd. Momenteel onderzoeken ze een eigen aankoop zodat 

verenigingen die bekers ook kunnen huren.  

- Chiro Terdonck: gebruikt voornamelijk glazen en geen plastic. 

- Enaxi: gebruikt voornamelijk glazen en geen plastic. 

- Chiro Bloemendaal: gebruikt voornamelijk glazen. 

- Scouts den 62: huurt bekers. Scouts & Gidsen Vlaanderen werkt momenteel aan een groepsaankoop van 

bekers met het  logo van Scouts & Gidsen Vlaanderen en eventueel de optie om eigen logo te laten drukken. 

- KSA: de koepelvereniging biedt bekers aan om te huren. Voor een klein prijsje worden deze ook terug 

afgewassen.  

- Scouts de 14: gebruikt voornamelijk glazen. 

 

Bijna elke vereniging organiseert wel eens een jeneverbar rond de kerstperiode. Alle verenigingen zijn nog op zoek 

naar een goed alternatief voor jeneverglaasjes. 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%2020200218.pdf
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5.3. Activiteiten jeugdraad:  

5.3.1. Interne activiteit 

De voorkeur ging vorige jeugdraad uit naar een trampolinepark met 12 stemmen.  

 

Aangezien de initiatiefnemers niet aanwezig zijn, kunnen we geen concreet voorstel voorleggen. We toetsten af of 

de jeugdraadleden nog steeds kunnen op 18/04. Dit blijkt wel het geval met uitzondering van meisjes- en 

jongenschiro Sint-Filippus en nu ook Chiro Terdonck. We behouden de datum omdat er geen goed alternatief bleek 

te zijn en nemen contact op met de initiatiefnemers. 

 

5.4. Wat leeft er? Hoe werf je nieuwe leden? 

Chiro Bloemendaal heeft dit thema aangereikt omdat zij weinig kapoenen hebben. Ze mochten namelijk geen 

reclame meer maken in Sint-Jozef Bloemendaal (school). Ook een oproep via Facebook bleek geen succes. 

- Scouts De 14: hebben op dit moment te veel kapoenen dus doen niet aan ledenwerving.  

- Meisjeschiro Sint-Filippus: schoolbezoeken. 

- Koraal: flyers in scholen. 

- Chiro Don Bosco: deed vroeger ook schoolbezoeken maar heeft momenteel een ledenstop. 

- Jeugdhuis Kaddish: affiches om vrijwilligers te trekken + Broodje Kaddish voor de studenten van het 

middelbaar ’s middags.  

- Chiro Terdonck: ledenstop. 

- Jongenschiro Sint-Filippus: schoolbezoek + als er een kindje verjaart, mag hij vriendjes meebrengen op 

zondag. 

- Enaxi: FB-oproep via “Ge zijt van Schoten als…” heeft veel leden getrokken. 

- Chiro Antoontje doet geen actieve ledenwerving. 

- Scouts Den 62: mond aan mondreclame + schoolbezoeken met flyers. 

- KSA: schoolbezoeken, vriendjesdagen en altijd aanwezig op Park Happening Schoten.  

 

5.5. Zomertent 

Ook in 2020 staat er opnieuw een zomertent in het park van Schoten. Volgende activiteiten werden al aangevraagd: 

- 10 t.e.m. 17 juli: Hello!Schoten van 

- 25 - 26 juli: Kantklosfestival 

- Zaterdag 1 augustus: Summer Event  

- Zaterdag 8 augustus: Benefiet of 100 jaar Sint Jozef turnkring 

- Vrijdag 14 augustus: Schoten Zingt 

- Zondag 23 augustus: Klassiek concert 

- Zaterdag 29 augustus: Park Happening Schoten 

Voorlopig kan de tent dus niet meer gehuurd worden.   

 

5.6. Projectsubsidie 

Enaxi vraagt een projectsubsidie aan voor hun komende toneelvoorstellingen "Help! We zijn het bruidspaar kwijt". 

Hiervoor dienen zij goedkeuring te krijgen van de jeugdraad. Ze willen de maximumsubsidie aanvragen en 

investeren in een geluidsinstallatie en studio. 

 

De jeugdraad geeft positief advies. 

 

5.7. Gecoro 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening ontving 3 kandidaturen vanuit de jeugdraad om te zetelen. 

Kaat van de Mieroop werd verkozen als eerste afgevaardigde maar zij wordt momenteel vervangen door Jelmer 

Snoeys (ook verkozen als plaatsvervanger). 
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De GECORO adviseert de gemeenteraad en het schepencollege over belangrijke overwegingen die gemaakt 

moeten worden in verband met alle aspecten van ruimtelijke ordening. 

 

- Concreet gaat het dus onder andere over het adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

stedenbouwkundige verordeningen. 

- Verder heeft de GECORO ook een belangrijke taak bij het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk 

beleidsplan. 

- Tot slot kan de GECORO adviezen geven over omgevingsvergunningen of andere zaken die een link 

hebben met ruimtelijke ordening. 

 

Ben je geïnteresseerd in de agenda of wil je punten aanreiken om mee te geven, kan je dit altijd laten weten aan 

Jelmer (jelmer@chirodonbosco.be) en Kaat (kaatvandemieroop@hotmail.com).  

 

6. Varia 

 Volgende vergaderdata: 24/03, zaterdag 18/04, 19/05. 

 We herinneren jullie aan de receptie van de jeugddienst op vrijdag 6 maart vanaf 20u00 in Foyer de 

Kaekelaar. 

 Tiny Forest: Plechtige opening op 15/03. De aanplant start om 10u00. Je hoeft zelf niets mee te brengen. 

Om 11u volgt er nog een feestelijke opening met hapjes en een drankje.  

 Operatie Proper: scholen & sport- en jeugdverenigingen hebben nog  tot en met eind februari om zich in te 

schrijven voor operatie proper om zo een financiële beloning (tot meer dan 1000€) te kunnen behalen 

voor hun school/vereniging. In ruil wordt er gevraagd zwerfvuil op te ruimen, te werken met 

drinkbussen/brooddozen,…. Koraal laat weten dat de organisatie Mooimakers soms heel fijne gadgets 

uitdeelt gratis en voor niets! 

 We willen jullie vragen om de enquête ‘Thuis in de Toekomst’ onder jullie leden te verdelen via jullie 

sociale media. Uiteraard mogen jullie deze enquête ook zelf invullen. De bevraging peilt naar jullie ideaal 

woonbeeld.  

 Vorige vergadering ontvingen we mensen van Levensloop. Via deze weg willen we informeren wie er 

interesse heeft in dit evenement dat op 16 en 17 mei zal plaatsvinden.  

o Meisjeschiro Sint-Filippus wandelt mee. 

o Chiro Terdonck heeft interesse.  

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten van februari en maart worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 24 maart in de lokalen van scouts 62e Master Van Bladel, Lindelei 10. 

 

Voor verslag,  

 

Annick Degrève 

Jeugdconsulent 

 

 

mailto:jelmer@chirodonbosco.be
mailto:kaatvandemieroop@hotmail.com
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Uitnodiging%20receptie%202018.jpg
https://mooimakers.be/operatie-proper
https://www.thuisindetoekomst.be/
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20februari%202020.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20maart%202020.pdf

