
JEUGDRAAD 
22 september 2020 
 
Werkingsjaar 2020 - 2021 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, Jelmer Snoeys 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. De gegevens voor de verantwoordelijken 

en de jeugdraadleden werden gecontroleerd door de afgevaardigden. 

Voor aanvang van de vergadering polsen we naar het verloop van de zomerkampen. Alle 

verenigingen zijn op kamp geweest en hebben zich goed kunnen organiseren in bubbels. Er werden 

geen Covid-besmettingen gemeld tijdens de zomerkampen. Speelplein Horst had 1 bevestigde 

besmetting maar verder geen problemen. Het was dus een geslaagde zomer.  

Agenda: 
1) Info nieuwe leden jeugdraad 
2) Erkenning jeugdverenigingen 
3) Bestuur jeugdraad 
4) Subsidiedossiers 2019-2020 
5) Vlaams noodfonds 
6) Wat leeft er?  
7) Activiteiten jeugdraad 
8) Varia 

o Inbraken lokalen 
o Gratis bomen 
o Feestbus 

 
1. Info nieuwe leden 

 
Het huishoudelijk reglement en de statuten werden reeds overgemaakt per mail met het versturen 
van de agenda. Je kan ze ook downloaden via het verslag van de jeugdraad. 
We overlopen kort met jullie de vergaderprincipes voor het huidige werkingsjaar aangezien die in het 
coronatijdperk verschillen van een ‘normaal’ werkingsjaar. 
 
Tijdens de vergadering wordt er afgesproken om een WhatsApp groep te maken voor alle 
jeugdraadleden om snel info te kunnen bezorgen over de vergaderingen. Enkel het bestuur krijgt 
publicatierechten om te voorkomen dat verenigingen de groep gebruiken om afwezigheden te 
melden of willekeurige vragen te stellen.  
 
2. Erkenning jeugdverenigingen 

 
De erkenningen moeten één keer per legislatuur (= 6 jaar) via de verenigingendatabank worden 
aangevraagd. Je dient je erkenning aan te vragen om in aanmerking te komen voor de 
werkingssubsidies. Je vindt de link hier. Nadat je hebt aangemeld, klik je op ‘erkenningsaanvraag’ in 
de rechterkolom. Indien je problemen ondervindt, kan je steeds contact opnemen met Eva Van der 
Cruysse (eva.vandercruysse@schoten.be).  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Aanwezigheid%20Scholenoverleg%2020170512.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/huishoudelijk%20reglement%20jeugdraad%202020-2021.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/statuten%20jeugdraad%202020.pdf
https://www.schoten.be/verenigingenmodule?combine=&field_kwalificatie_tid=3334
mailto:eva.vandercruysse@schoten.be


 

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 Berchmans 

KSA Gudrun 

Volgende verenigingen vragen een erkenning aan: Chiro Don Bosco, KSA Gudrun, Enaxi vzw. De 
jeugdraad geeft positief advies. 

 
3. Bestuur jeugdraad 

 
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe werkingsjaar moeten we het bestuur aanstellen. Het 
huidig bestuur is uittredend.  

De samenstelling van het nieuwe bestuur: 

 Voorzitter:  Julie Geens 

 Bestuursleden:  Peter Colpaert 

     Jelmer Snoeys 

     Brecht Verwulgen 

     Dorien Snoeren (nieuw lid!) 

 Secretaris:   Annick Degrève (JD) 

 Penningmeester: Joost De Bondt (JD) 

 

De jeugdraad stemt en gaat unaniem akkoord met het nieuwe bestuur.  

 

4. Subsidiedossier 2019-2020 

 
De subsidiedocumenten moesten ten laatste op 15 september binnengebracht worden op de 

jeugddienst. Jullie ontvingen hiervoor een mail van Joost De Bondt. 

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. Vlaams noodfonds 

 

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, 

jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële 

schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. De cultuursector kan rekenen op bijna 65 

miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 miljoen. Voor Schoten 

betekent dat concreet € 449.182,06 waarvan ongeveer € 180.000 naar jeugd- en 

gezinsondersteuning zal gaan.  

 

De middelen zullen voor het einde van het jaar betaald worden door de gemeente. Burgemeester 

Maarten De Veuster legt het voorstel over de verdeling van deze middelen voor aan de leden van de 

jeugdraad. 

 

De jeugdraad geeft positief advies en dankt de gemeente Schoten en de schepen voor jeugd voor de 

inspanningen die geleverd werden.  

 

6. Wat leeft er? 

Tijdens dit vast agendapunt willen we van jullie te weten komen met welke vragen jullie zitten. We 

vroegen jullie alvast om eens na te denken over specifieke thema’s die aan bod moeten komen. 

Indien jullie het briefje reeds hebben ingevuld, kunnen jullie het deponeren in de doos.  

Naast de ‘Wat leeft er?’ zullen we een apart punt ‘Corona’ op de agenda zetten. Zo kunnen we 

informeren naar de problemen waar jullie nu op botsen door de coronacrisis. 

Chiro Terdonck ervaart vooral problemen bij het ophalen van de kinderen. Tijdens de werking 

kunnen ze zich redelijk goed aan de bubbels houden. Hoe lossen andere verenigingen dit op? 

- Aparte tijdsblokken om te vermijden dat een groep ouders op hetzelfde moment aan de 

poort staat. 

- Verschillende afhaalzones creëren.   

- E-mail of brief versturen om ouders er nog eens aan te herinneren dat bij het ophalen de 

afstanden gerespecteerd moeten worden.  

 

7. Activiteiten jeugdraad 

 

7.1. Vlottentocht (04/10) 

 

Er was geen blauwalg aanwezig in de vaart maar momenteel geeft de coronacrisis weinig vrijheid 

om de vlottentocht te organiseren. Afstand houden is moeilijk op het moment dat er materialen 

worden aangeleverd voor de vlotten, de vlotten te water gelaten moeten worden, … Ook 

toeschouwers die aan de kant van de vaart staan, zouden in principe afstand moeten houden.  

 

Een van onze bestuursleden doet een alternatief voorstel. Dorien Snoeren licht de sjorwedstrijd 

toe. De leden van de jeugdraad gaan enthousiast akkoord met het voorstel. Volgende afspraken 

werden gemaakt: 

 

Themavoorstellen: vikingen (2 stemmen), superhelden (0 stemmen), sprookjes (8 stemmen).  

- De jeugdraad kiest voor het thema SPROOKJES. 

 



We proberen de startdatum van de vlottentocht te behouden.  

- Op 4 oktober mogen de sjorwerken starten.  

- Timing: 4 weken waarin er sjorwerken kunnen plaatsvinden. 

Prijscategorieën: 

- Publieksprijs 

- Beste in thema 

- Beste verhaal/totaalconcept 

- Net niet 

- Mooiste, origineelste, coolste  wordt onderzocht 

- Leukste foto  geeft problemen met privacy op FB dus doen we niet.  

- Om ter hoogste  wordt onderzocht 

Joost stelt een reglement op met meer info en bezorgt dit aan de leden voor de inschrijvingen. 

7.2. Jongerenfuif (16/10) 

 

De fuif valt onder de principes van discotheken en kan niet doorgaan. We hadden gesprekken 

met de DJ om een live set op te nemen. Ondertussen mag live streamen op FB of Instagram ook 

niet meer. Andere ideeën zijn dus meer dan welkom!  

 

We hopen dat de fuif in mei mag doorgaan. Zo niet, onderzoeken we of een openluchtfuif in de 

zomertent eind juni of begin juli mogelijk is.   

 

7.3. Jeugdtreffen (november) 

 

Normaal organiseren we voor groepsleiding en VB’s ook een jeugdtreffen in november. 

Voorlopig zoeken we naar een alternatief om jullie info aan te reiken. Hierover volgt spoedig 

meer nieuws.  

 

8. Varia 

 

8.1. Inbraken jeugdlokalen 

 

Tijdens de zomer kregen we melding van twee inbraken in Chirolokalen. We vroegen een 

verhoogd toezicht aan bij de politie. Indien jullie in de toekomst de lokalen langdurig niet 

bezoeken, kunnen jullie steeds vakantietoezicht aanvragen via de website van de lokale politie. 

De ploegen krijgen deze aanvraag aan en nemen dit dan mee op. Denk erom dat je deze 

aanvraag 4 weken op voorhand moet doen.  

 

Tip: buren die mee de lokalen in de gaten te houden.  

 

8.2. Gratis bomen 

 

Het lokaal bestuur schenkt 422 bomen. Scholen, jeugd- en sportverenigingen kunnen gratis 

bomen aanvragen en worden hierbij ondersteund door de gemeente door: 

 

o De groenambtenaar: advies m.b.t. het aanplantingsplan 

https://www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding


o De groendienst: aanplanten van de bomen 

 

Interesse? Stuur een mail naar meerbomen@schoten.be voor 30/09. Je ontving deze 

communicatie al in een eerdere mail. Enkele verenigingen stelden al een vraag over deze extra 

bomen aan de milieudienst.  

 

8.3. Feestbus 

 

De gemeente krijgt al enkele jaren geen financiële tegemoetkoming meer van De Lijn.  

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. De kosten voor 2 bussen liepen op naar € 2.677,50. 

 

We vermoeden dat door de Coronacrisis het vuurwerk in Antwerpen ter discussie staat en ook het 

feesten zal sterk teruggeschroefd worden. Bijkomend stellen we ons al jaren de vraag of de extra 

kost opweegt tegen het aantal Schotense jongeren die effectief een bus nemen naar Antwerpen.  

 

- De raad vermoedt dat Schotenaren meer in de eigen gemeente gaan blijven dit jaar. 

- Sommige leden vinden een bus naar Antwerpen wel nuttig. Daarom zal er sowieso 

ingestapt worden in het normale traject van 1 bus.  

- Er zijn ook wel wat jongeren die de tram gebruiken wat een extra bus overbodig 

maakt.  

- De jeugdraad benadrukt wel dat 1 bus niet mag impliceren dat die bussen overvol 

zitten tijdens de coronacrisis.  

- De budgetten die vrijkomen kunnen gebruikt worden voor iets anders. Wat is nog 

niet bepaald.  

 

De jeugdraad stelt voor om geen extra bus in te zetten gelet op de omstandigheden. De jeugdraad 

wil zelfs benadrukken om het veilig te houden en jongeren aan te sporen om niet naar Antwerpen 

te trekken om te gaan feesten.  

 

8.4. Deur aan deur verkoop 

Jullie ontvingen van ons een schrijven over het deur aan deur verkoop. Ondertussen heeft het 

lokaal bestuur beslist om de deur aan deur verkopen op het grondgebied Schoten niet toe te 

staan. Online verkopen en aan huis leveren mag wel.  

 

8.5. Draaiboeken coronacrisis 

 

Indien je een evenement organiseert ben je verplicht om een draaiboek op te maken. Dit wordt 

tijdens het evenementenoverleg bekeken. Voor de normale werking baseren de verenigingen zich 

op de protocollen van de koepelorganisaties. 

 

8.6. Bar Bries 

 

Kaddish heeft dit weekend zijn laatste editie van Bar Bries. Het was een zeer geslaagd zomercafé.  

 

8.7. Octopuspaal  

 

mailto:meerbomen@schoten.be


De Octopuspaal om een schoolomgeving aan te duiden staat voor de jeugdbeweging in de weg. 

Niet alleen geeft het problemen voor het laden en lossen van de camion tijdens kampen, ook 

voor de brandweer kan dit vermoedelijk een obstakel zijn omdat de combinatie met de 

geparkeerde auto’s in de straat voor problemen zorgt. 

 

De Chiro neemt contact op met de technisch medewerker van de jeugddienst om dit ter plaatse 

te bekijken en op te lossen.  

 

9. Evenementen: 

 Terdronckse feesten: biercafé 25/09 en 26/09 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 

 


