
JEUGDRAAD 
1 december 2020 
 
Werkingsjaar 2020 - 2021 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Ellen Van Loco 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
 

1) Erkenningen jeugdverenigingen 

2) Brandveiligheid 

3) Evaluatie jeugdtreffen 

4) Sjorwedstrijd 

5) Corona 

a) Meldpunt 

b) Evenementenaanvragen 

c) Corona Coach 

6) Wat leeft er? 

7) Varia 

1. 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. 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).  

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 St. Jozef Bloemendaal, KSA St. Jan Berchmans 
en Koraal vzw. 
De jeugdraad geeft positief advies. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20JR%202020-2021_2.pdf
mailto:eva.vandercruysse@schoten.be


2. Brandveiligheid 

 

Tijdens het jeugdtreffen kwam brandveiligheid uitgebreid aan bod. De gemeente wil in 2021 brandveilige 

jeugdlokalen en zal zich engageren om ook financieel tegemoet te komen. De subsidies en de keuze om 

in orde te zijn met brandveiligheid zijn echter niet vrijblijvend. We hopen dat jullie allemaal als “goede 

huisvader” optreden en mee verantwoordelijkheid dragen als gebruiker om in orde te zijn met de 

brandveiligheid.  
 
Kapitein Tom Van Damme lichtte toe waarmee je rekening moet houden inzake brandpreventie aan de 
hand van de doelstellingen en het wettelijk kader waarmee je rekening moet houden. Je vindt de 
presentatie hier.  
 

a) Plan van aanpak 
 
1) De nulmeting: er komt een controle door de brandweer. Wees duidelijk waarvoor je een 

aanvraag doet. Bepaal op basis van welke wetgeving dat je een controle aanvraagt.  
2) Je ontvang een brandpreventieverslag dat is opgebouwd uit vaststellingen (op basis van elke 

deelwetgeving) en opmerkingen. Deze laatste zijn inbreuken die je moet wegwerken. Het 

besluit zal gunstig, gunstig onder voorwaarden of ongunstig zijn. 

3) De situatie is in kaart gebracht en jullie hebben een idee van de nodige aanpassingswerken 

en de bijhorende kosten. We vragen jullie om dit goed voor te bereiden alvorens we terug 

het jeugdwerk, bestuur en de brandweer samenroepen om jullie vragen te beantwoorden.  

4) Prioriteitenlijst opstellen waar rekening wordt gehouden met dringendheid, kostprijs, 

haalbaarheid. 

5) Uitvoering stappenplan 
6) Brandveiligheidsattest 

 
b) Verhuur 

 
Wil je jouw lokaal verhuren dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen en toestemming 
vragen aan de burgemeester.  
 

Om de volgorde van de controles te bepalen, willen we graag van jullie weten hoe snel je lokaal 
gecontroleerd kan worden. We bezorgen daarvoor alle verenigingen een invulformulier met een aantal 
vragen om de hoogdringendheid te bepalen.  
 
Er zal ook gepeild worden of er in het lokaal wordt overnacht. We verwachten dat jullie hier eerlijk over 
communiceren.  

 

3. Evaluatie jeugdtreffen 

 
Op 24 november ging het digitaal jeugdtreffen door met een mooie opkomst waarbij de meeste 

jeugdverenigingen waren vertegenwoordigd.  

Het jeugdtreffen is een activiteit van de jeugdraad en de jeugddienst waarbij we meer algemene 

informatie voor verenigingen geven over het aanbod van de gemeente, gezondheid, vrije tijd en 

financiën. Ook brandveiligheid kwam uitgebreid aan bod.  

Hoe hebben de aanwezigen dit jeugdtreffen ervaren? 

- Chiro Terdonck: de info over brandveiligheid was zeer interessant. 

- Scouts 62e MVB: ondanks het digitaal alternatief toch zeer geslaagd. Ook nu info gekregen waar 

ze mee aan de slag konden.  

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Presentatie%20Brandveiligheid%20jeugdlokalen%20Schoten.pdf


We polsen naar de reden van enkele afwezigen.  

- Scouts 14e OLV Ten Bos: groepsleiding had gezegd dat niet moesten deelnemen. Waarom de 

groepsleiding niet deelnam is niet geweten. Lila informeert bij de groepsleiding.  

 

- KSA Sint Jan Berchmans is niet aanwezig: KSA Gudrun vermoed dat er niet echt een reden is.   

4. Sjorwedstrijd 

 

We ontvingen enkel foto’s van Chiro Bloemendaal en van Scouts 62e MVB. Mogen we nog van andere 

verenigingen foto’s verwachten?  

 

Chiro Terdonck, Chiro Antoontje informeren of er nog foto’s zijn of niet. KSA Gudrun informeert bij KSA 

Sint Jan Berchmans.   

 

De meeste sjorrings zijn niet af geraakt omwille van de verstrengde maatregelen. In Scouts 62e MVB 

waren ze heel enthousiast. Ze willen dit graag opnieuw doen volgend jaar.  

 

Joren van Chiro Terdonck zou de vlottentocht missen maar vindt het zeker een goed alternatief. 

 

We hoeven nu niet te beslissen wat er met de vlottentocht gaat gebeuren maar kunnen de sjorwedstrijd 

in latere fase zeker meenemen als alternatief.  

 

5. Corona 

 
a) Meldpunt 

Het lokaal meldpunt wordt bemand door maatschappelijk assistenten en medewerkers van de 
dienst integrale veiligheid. Ze staan in nauw contact met de artsen van de eerstelijnszone (ELZ) 
en kunnen bijkomende ondersteuning bieden wanneer jullie geconfronteerd worden met een 
Coronabesmetting.  
 
Contactgegevens:  

- www.schoten.be/lokaalmeldpunt 

- 03 680 09 99 (dagelijks tussen 8.00u en 20.00u) 

- corona@schoten.be 

b) Evenementenaanvragen 

De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft ondertussen een verbod op evenementen 
vastgelegd tot 31 januari 2021. Dit houdt in dat er tot dan geen enkel evenement van welke 
aard dan ook mag georganiseerd worden. Plan je toch een evenement kortelings na 31 januari, 
breng eerst de jeugddienst op de hoogte zodat we jullie geleid advies kunnen geven. Daarna 
kan je jouw evenementenvraag doen via het evenementenloket.  
 
De vraag om de termijn te verkorten in deze hoedanigheid is moeilijk. Je moet met veel meer 
rekening houden dan anders. Er is dus tijd nodig om voorbereidingen te treffen en om bij te 
sturen waar nodig.  
 
Dit geldt ook voor online verkopen van wafels, spaghetti, … We verwachten dat jullie weten 
hoe hiermee om te gaan maar willen vooral de nodige ondersteuning bieden.  
 

http://www.schoten.be/lokaalmeldpunt
mailto:corona@schoten.be


c) Corona Coach 

Duid binnen jouw organisatie een Corona Coach aan. Dit is een vast aanspreekpunt in de 
vereniging die telkens opnieuw contact kan opnemen met de gemeente m.b.t. 
evenementenvragen. Momenteel merken we dat verschillende personen uit dezelfde 
verenigingen vragen stellen aan verschillende diensten binnen de gemeente. Dat maakt het 
voor ons lastig om gericht en goed advies te geven.  
 
Je hoeft niet op voorhand de naam door te geven. Wel liefst altijd dezelfde persoon die contact 
opneemt met Annick van de jeugddienst. 

6. Wat leeft er? 

Momenteel hebben we geen thema’s meer. Moet de “Wat leeft er?” blijven bestaan?  

In normale omstandigheden is dit steeds een nuttig agendapunt geweest maar door het tekort aan 

aanbod zijn er momenteel mogelijks minder vragen en geen thema’s om aan te reiken.   

Coronavraag: welke verenigingen doen nu nog werking? Hoe organiseren jullie dit? Hebben jullie 

inspiratie voor andere verenigingen? 

- Enaxi: geen werking want maar ¼ van de leden is onder de 12 jaar. Een toneelstuk organiseren is 

moeilijk met zo weinig actieve deelnemers.  

- Chiro Terdonck: de jongste groepen mogen nog en organiseren nog werking met extra 

maatregelen. De aspi’s doen gewoon door maar online. Quiz, bordspel, binnenspelen, … 

Voorlopig vinden ze nog inspiratie.  

- Meisjeschiro Sint-Filippus: alle groepen organiseren momenteel enkel online aanbod. Er loopt 

ook intern een tekenwedstrijd.  

- Scouts 62e MVB: sinds afgelopen zondag zijn de 2 jongste takken terug gestart. Met de oudste 

tak wordt er online gewerkt. 

- Jeugdhuis Kaddish: Niks fysiek. Daan en Caia zijn bezig met iets online zoals de “Drink and 

Draw”.  

- Chiro Don Bosco: geen werking omdat er te weinig leiding is dat nog Chiro wil organiseren. Met 

heel de Chiro een wandeltocht georganiseerd en vooral online.  

- Scouts 14e OLV Ten Bos: takken onder de 12 jaar nog wel Scouts. De leiding vergadert ook nog 

maar met veel afstand. Per 3 of 4 leiding, oudere groepen (jonggidsen) krijgen ook online 

werking.  

We hopen dat jullie hiermee ook wat inspiratie gekregen hebben van andere verenigingen.  

7. Varia 

 

a) Welke impact heeft het niet organiseren van activiteiten met de jeugdraad zoals een 

Vlottentocht en jongerenfuif op de kas van de jeugdraad? 

 

De inkomsten en uitgaven van de jeugdraad staan recht evenredig tegenover elkaar. We 

hebben geen inkomsten, maar ook geen uitgaven om iets te organiseren (bv. jongerenfuif, 

vlottentocht, snoep sintstoet, gezellige jeugdraad, …). Bijkomend krijgen we als adviesraad 

nog jaarlijks een toelage van de gemeente. We hoeven ons momenteel dus geen zorgen te 

maken over de kas van de jeugdraad.  

 

b) Feestbus: als een gevolg van het coronavirus heeft De Lijn beslist om dit jaar geen speciale 

bussen en trams in te zetten op oudejaarsnacht. Doordat evenementen en 



vuurwerkspektakels massaal worden afgelast en iedereen wordt verzocht om maximaal 

thuis te blijven, dreigen de bussen en trams quasi leeg rond te rijden. Er zullen dus ook geen 

uitgaven worden gedaan in 2020 voor de feestbus.  

 

Harald (Groen) vraagt of dit geld niet voor andere doeleinden kan gebruikt worden. Dat kan 

dit jaar nog als er creatieve voorstellen zijn.  

 

- Sommige dromers willen een big slide (werd ooit eerder aangehaald tijdens de 

jeugdraad). 

- De gemeente huurt JH Kaddish zodat elke jeugdvereniging iets kan organiseren 

in de zaal van zodra het terug kan. 

- Iets rond de dag van de jeugdbeweging.  

- Online account aankopen via de jeugddienst om meer opties te hebben voor het 

digitaal overleg. 

 

Iefke Hendrickx, schepen voor jeugd, wil de piste om de zaal van JH Kaddish te huren voor 

de jeugdverenigingen wel onderzoeken. Caia bezorgt alvast aan Annick de 

huurovereenkomst voor verenigingen.  

 

8. Evenementen:  

- Chiro Terdonck: aspiranten verkopen Stellaspi pretpakketten voor 2 personen met eten, drank, 

vegetarische en non-alcoholische dranken.  

- JH Kaddish: Op de website van Kaddish zijn er dagelijks streamings van vrijwilligers over 

artistieke bezigheden. online quiz + zoektocht. Zoektocht zou in orde moeten zijn tegen de 

kerstvakantie. Wij willen graag extra promotie maken. 

- Scouts 14e OLV Ten Bos: spaghettislag 

- Chiro Donbosco: wijnverkoop 

 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 

 

https://www.facebook.com/events/669541997051232
https://www.facebook.com/jhkaddish
https://www.facebook.com/events/2758252314431519/

