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Verslag vergadering jeugdraad 5 mei 2018 
werkingsjaar 2017-2018 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd: Roxanne Vlaminckx (GECORO), Linde Yperman (Horst), Mitchel Geens en Yannick 

Janssens (JH Kaddish), Louise Van de Vyver (KSA Gudrun), Ansita Tandia (Koraal vzw) 

en Wouter Rombouts (schepen voor jeugd). 

 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda:  

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Verloop van de avond 

 Debattle 

 Huishoudelijk reglement & statuten 

 Subsidieformulieren 

 Evaluatie jongerenfuif 

 Vorming brandbestrijding 

 Wat leeft er? Thema: brandveiligheid jeugdlokalen 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Verloop van de avond:  

Deze gezellige jeugdraad ziet er als volgt uit: 

- 17u: start vergadering 

- 18u: terrein verkennen & aperitief 

- 18u30: BBQ 

- 20u00: start lasershoot 

- 22u - 23u: naar Chiro Sint-Jozef 

  

5.2. Debattle:  

De werkgroep kwam samen om de voorbereidingen voor Debattle te treffen. Dit is het voorstel. 

 

Wanneer: 28/09/2018  

Waar: JH Kaddish 

Tijd: 20u00 - … 

Wat: Om jongeren op een ludieke manier te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen opteert de werkgroep voor 

een interactieve Debattle. Er werd voorgesteld om een stand-up comedian uit te nodigen om met de naam jongeren 

te kunnen lokken. In de eerste plaats werd gedacht aan Michael Van Peel, omdat hij politiek op een luchtige en fijne 

manier kan brengen en omdat hij in Schoten woont. Helaas liet het boekingskantoor weten dat Michael Van Peel tot 

en met de zomer van 2019 vol geboekt is. 

Andere voorstellen: Alex Agnew, Bart Canaerts of Steven Goegebeur. 

De bedoeling is dat deze persoon moderator is tussen jongeren en politici. De thema’s uit het manifest moeten 

bespreekbaar gemaakt worden zonder het té serieus te willen vormgeven. 

 

Praktisch: 1 afgevaardigde van elke politieke partij die opkomt met de gemeenteraadsverkiezingen. 

Promotie via affiches, FB-evenement, … 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%20180505.pdf
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5.3. Huishoudelijk reglement & statuten:  

Tijdens de werkgroep meerjarenplanning werden volgende voorstellen tot aanpassing/aanvulling gedaan: 

1. Opmerkingen/suggesties statuten: 

Artikel 4: leden 

I. Aanvullingen:  

§ 1 : Eén vaste afgevaardigde en één reserve per Schotens erkend jeugdwerkinitiatief volgens het 

reglement erkenning, inspraak- en subsidiëringsmogelijkheden van Schotense verenigingen. 

§ 2 : Eén vaste afgevaardigde en één reserve per Schotense school van het secundair onderwijs, bij 

voorkeur iemand van de leerlingenraad. 

§ 6 : De gemeentelijke overheid wordt vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd.  Dit punt 

wordt tussen 2 en 3 geplaatst.  

§ 3 : Verder worden, volgens decreet, geen personen met een politiek mandaat tot de vergadering 

toegelaten. Elke politieke partij met een fractie in de Schotense gemeenteraad kan één persoon 

afvaardigen als waarnemer, bij voorkeur iemand van de jongerenafdeling enkel vanuit de 

jongerenafdeling tenzij er geen jongerenafdeling is.  

§ 5 : Geïnteresseerde Onafhankelijke jongeren die via dit kanaal mee willen werken aan het 

jeugdbeleid in Schoten. Zij mogen niet verbonden zijn aan een vereniging die al vertegenwoordigd 

is in de jeugdraad.  

 

2. Opmerkingen/suggesties huishoudelijk reglement: 

II. Aanpassingen 

Artikel 4: Er worden geen personen met een politiek mandaat tot de vergadering toegelaten. Elke 

politieke partij met een fractie, vertegenwoordigd in de Schotense gemeenteraad kan één 

persoon afvaardigen als waarnemer zonder stemrecht (bij voorkeur enkel vanuit de 

jongerenafdeling tenzij er geen jongerenafdeling is iemand van de jongerenafdeling). 

Deze afgevaardigde kan niet worden opgenomen in het bestuur van de jeugdraad. 

Artikel 7: Geïnteresseerde Onafhankelijke jongeren kunnen, zonder stemrecht, deelnemen aan de 

jeugdraad. Ze mogen niet verbonden zijn aan een andere (jeugd)vereniging.  

Artikel 9: De beroepskracht van jeugdhuis Kaddish vzw mag als extra afgevaardigde van het 

jeugdhuis aanwezig zijn, weliswaar zonder stemrecht.  

Extra artikel: De speelpleinverantwoordelijke van speelplein Horst mag als extra afgevaardigde 

van Speelplein Horst aanwezig zijn, weliswaar zonder stemrecht.  

Artikel 22: Agendapunten dienen ten minste 21 werkdagen voor de vergadering overgemaakt te  

worden aan de gemeentelijke jeugddienst, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten,  

e-mail: ivan.dierckx@schoten.be. annick.degreve@schoten.be. 

Tijdens de jeugdraad wordt gevraagd om artikel 9 aan te passen zodat alle jeugdverenigingen met een 

beroepskracht in dienst deze professionele jeugdwerker extra mogen afvaardigen. Zo vermijden we extra 

artikels per organisatie zoals nu voor speelplein Horst. 

 

5.4. Subsidieformulieren:  

Om de opvolging van de subsidiedossiers zo vlot mogelijk te laten verlopen worden de nodige formulieren 

toegelicht:    

 Aanvraag tot erkenning 

 Jeugdbewegingen 

 Jeugdhuizen 

 Amateuristische kunstbeoefening voor jongeren 

 Speelplein 

mailto:ivan.dierckx@schoten.be
mailto:annick.degreve@schoten.be
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 Personen met een beperking 

 Onderhoudswerken 

 Projectsubsidies 

 Repetitieruimte 

 Vorming jeugdwerk 

 

Alle formulier kunnen via het verslag digitaal teruggevonden worden. Gelieve u wel te houden op de voorziene 

deadline van 15 september 2018. 

 

5.5. Evaluatie jongerenfuif:  

We evalueren de jongerenfuif van vrijdag 20 april: 

 650 verkochte kaarten 

 Geen noemenswaardige problemen te melden 

 Positieve reactie van de politie en integrale veiligheid 

 

Volgende jongerenfuif: vrijdag 9 november 2018. 

Hierbij doen we nogmaals een oproep aan alle leden van de jeugdraad om te komen helpen. 

 

5.6. Vorming brandbestrijding:  

Dit jaar kan elke verenigingen weer 1 of 2 personen afvaardigen om een vorming brandbestrijding te volgen bij 

MD Group. Bij navraag waren er nog twee beschikbare data. De jeugddienst legde 20 oktober vast omdat de 

andere datum in de zomervakantie viel.  

Deze vorming vindt plaats op 20/10 om 9u bij MD Group, Metropoolstraat 11 te Schoten. Zij reiken ook een attest 

uit aan de deelnemers. 

In september verzamelen we de namen van de 19 deelnemers. 

 

5.7. Wat leeft er? Thema: brandveiligheid jeugdlokalen: 

We informeren graag eens naar de brandveiligheid van alle jeugdlokalen.  

Alle jeugdverenigingen laten de brandblussers jaarlijks controleren en werken gestaag verder aan de algemene 

brandveiligheid. Zo zien we op enkele plaatsen al een rookmeldcentrale. 

Er heerst dus een algemeen engagement om hier verder op in te zetten. 

De jeugddienst wordt gevraagd om een controle van MD Group te onderzoeken. De vorige adviezen voor een 

brandveilig jeugdlokaal dateren van 2012 en sindsdien is er zeer veel gewijzigd in de lokalen. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdatum: dinsdag 19/06. 

 De vergaderdata van volgend werkingsjaar 2018-2019 worden nu voorgesteld. Hierbij behouden we 

dinsdagavond. Volgende vergadering komen we hier zeker op terug om te beslissen: 

 Jeugdraad: 25/09; 23/10; 11/12; 15/01; 19/02; 26/03; 07/05; 18/06 

 Jeugdtreffen: 20/11 

 De volgende vlottentocht is gepland op zondag 30 september 2018.  

 Verenigingen die zich willen inschrijven om een stand met PHS te zetten kunnen zich nog steeds kandidaat 

stellen aan Laura Peelman via laura.peelman@schoten.be.  

 LOGO Antwerpen maakt promotie voor de tekencampagne ‘Wees niet gek, doe de tekencheck’. Deze 

campagne biedt enerzijds een tekengids voor jeugdbewegingen aan en biedt via www.tekenbeten.be informatie 

aan alle betrokkenen. 

De jeugddienst informeert naar de tekengidsen voor de jeugdverenigingen. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/Invulformulieren%20Subsidies%20Samengevoegd%20TEMP.pdf
mailto:laura.peelman@schoten.be
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/info%20tekencampagne.pdf
http://www.tekenbeten.be/
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 Chiro Terdonck gaat nieuwe sjorbalken aankopen. Mogelijk zijn er verenigingen die balken verkopen of plant 

iemand anders ook een aankoop? 

 Via Igean is er een groepsaankoop voor isolatiematerialen. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 19 juni om 20u. Locatie wordt later bepaald. 

 

Voor verslag, 

Annick Degrève en Ivan Dierckx 

https://milieuenveiligheid.igean.be/dakisolatie/3633/default.aspx?id=357

