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Verslag vergadering jeugdraad 18 juni 2019 
werkingsjaar 2018-2019 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

 

2. Verontschuldigd:  

 

3. Algemeen: 

- Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

- We delen een blad rond om de kampadressen van de verschillende verenigingen te krijgen. 

 

4. Agenda:  

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Brandveiligheid 

 Vlottentocht 

 Park Happening Schoten 

 Evaluaties: jongerenfuif + interne activiteit 

 Wat leeft er? Thema: explosieve ledengroei 

 Volgend werkingsjaar: vergaderdata en bestuur 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Brandveiligheid: 

We horen graag de stand van zaken wat betreft brandveiligheid.  

- Chiro Terdonck vermoedt dat alles in orde is en moet dus werk maken van hun controle.  

- Scouts 62e heeft de leuning in orde gemaakt maar moet ook nog de controle laten uitvoeren. 

 

Julie verwijst nog eens naar de beloning die verenigingen zullen ontvangen als ze een geldig attest brandveiligheid 

kunnen voorleggen. Dit werd tijdens de vorige vergadering toegelicht en vinden jullie dus in het verslag van 11 mei 

2019. 

 

Op zaterdag 12 oktober zal de vorming brandveiligheid voor jeugdwerkers doorgaan. Geef de datum alvast door aan 

jouw leidingsploeg. De vorming vindt plaats om 9u00 bij MD Group, Metropoolstraat 11 in Schoten.  

In september zullen we de verenigingen contacteren met de vraag wie van de verenigingen zal deelnemen aan de 

vorming. Zoals afgesproken verwachten we dat 10% van de leidingsploeg of minstens 2 leiding in orde zijn. Een 

attest is 3 jaar geldig dus als er nog iemand binnen de vereniging is met een geldig attest kan deze meegeteld 

worden. 

5.2. Vlottentocht: 

De vlottentocht gaat door op zondag 29 september 2019 en start om 14u00.  

Het reglement wordt nagekeken en besproken. Voor het thema creativiteit kiest de jeugdraad voor ‘Superhelden’. 

Indien er verenigingen uit andere gemeenten willen deelnemen dan heeft de jeugdraad geen bezwaar. 

Net als vorig jaar houden we rekening met de temperatuur van het water. Dat moet minstens 16°C zijn om de race 

te laten doorgaan.   

Inschrijvingsformulieren en reglementen worden verstuurd naar alle verenigingen zodat de inschrijvingen kunnen 

starten. Check ook zeker de facebookpagina van de jeugddienst voor meer informatie.  

Vrijwilligers mogen zich nog aanmelden bij joost.debondt@schoten.be. Met hoe meer we zijn hoe uitgebreider het 

aanbod de dag zelf. Zonder vrijwilligers kunnen we immers geen drank en snacks verkopen en dus ook de kassa van 

de jeugdraad niet aanvullen.  

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/reglement%20vlottentocht%202019.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/inschrijvingsformulier%20vlottentocht%202019.pdf
mailto:joost.debondt@schoten.be
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5.3. Park Happening Schoten: 

Op zaterdag 31 augustus gaat PHS door in het park van Schoten. Verenigingen kunnen daar gratis een stand 

plaatsen ter promotie van hun vereniging. Geïnteresseerden die zich willen inschrijven om een stand met PHS te 

zetten kunnen zich nog steeds kandidaat stellen bij Laura Peelman via laura.peelman@schoten.be. Gelieve dit wel 

vóór augustus te doen. 

 

5.4. Evaluatie activiteiten jeugdraad: 

5.4.1. Jongerenfuif 

- 17 mei: 41ste editie 

- Uitverkocht 

- 580 effectieve jongeren aanwezig 

- 30-tal vrijwilligers 

- Geen incidenten, klachten of meldingen naar organisatie.  

 

5.4.2. Interne activiteit 

- “Heel leuk, hoewel we niet wonnen” 

- “Geslaagd!” 

- “Super gezellig” 

- “Bedankt aan Ansita en Julie om dit in elkaar te steken.” 

 

5.5. Wat leeft er? Thema: explosieve ledengroei: 

 Enaxi: limiet ledenlijst ligt op 30 personen omdat ze geen plaats in de coulissen hebben met meer 

personages en anders ook een heel groot stuk moeten schrijven om alle rollen te kunnen verdelen. 

Daarom werkt Enaxi met een wachtlijst. De leden die willen blijven krijgen voorrang en op 1 september 

mogen de nieuwelingen komen proberen. Indien ze geen interesse hebben, wordt de volgende op de 

wachtlijst uitgenodigd.  

 Chiro Antoontje: geen problemen. 

 Chiro Terdonck: explosieve ledengroei bij 1 afdeling vorig jaar. Ze hebben toen overwogen om de groep 

te splitsen maar hebben dat niet gedaan omdat ze voldoende leiding hebben. Het was wel een zwaar jaar 

voor deze leiding.  

 Chiro Don Bosco: niet voldoende leiding daarom ledenstop. Geen wachtlijst, enkel broers en zussen van 

de huidige leden kunnen momenteel nog inschrijven.  

 Horst: het aantal deelnemers op het speelplein stijgt maar het aantal leiding daalt elk jaar. Momenteel is 

het afwachten omdat het speelplein ook niet werkt met vooraf inschrijven. Ansita maakt zich toch een 

beetje zorgen over de drukte die op hen afkomt.  

 Scouts 62e: geen problemen. 

 Chiro Sint-Filuppus meisjes + jongens: geen problemen.  

 Chiro Bloemendaal: explosieve ledengroei bij de jongste afdeling. Officieel 40 inschrijvingen maar 

ongeveer de helft dat op zondag aanwezig is. Ze hebben voldoende leiding om dit op te vangen.  

 

5.6. Volgend werkingsjaar:  

De vergaderdata voor werkingsjaar 2019-2020 worden voorgesteld om nu goed te keuren. Hierbij behouden we nog 

steeds dinsdagavond om 20u.  

 Startvergadering: 17/09. Alle verenigingen hebben dan normaal hun overgang gehad, enkel jongenschiro Sint-

Filippus niet.  

 Jeugdtreffen: 19/11 

mailto:laura.peelman@schoten.be
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 Interne activiteit: voorlopig wordt 5 mei geprikt maar dit wordt doorheen het werkingsjaar met de nieuwe 

leden van de jeugdraad besproken en kan dus nog verschuiven.  

 

Het huidige bestuur is uittredend tijdens de volgende vergadering. Er dient bijgevolg een nieuw bestuur 

geïnstalleerd te worden. Voorlopige kandidaten: Julie Geens, Peter Colpaert, Jelmer Snoeys, Joost De Bondt 

(penningmeester), Annick Degrève (secretaris). 

Andere kandidaten kunnen zich melden via het formulier voor vertegenwoordigers in de jeugdraad 2019-2020 dat 

u in het subsidiedossier vindt.  

Deze personen worden verwacht tijdens de bestuursvergadering die de vergadering van september voorbereidt, voor 

introductie en verdeling bestuursfuncties. 

Daarnaast doen we een oproep aan alle leden van de jeugdraad die actief zijn in meerdere verenigingen. Gelieve na 

te denken voor welke vereniging je volgend jaar zal zetelen en zet deze figuurlijke pet ook op tijdens de 

vergadering. Hierbij willen we vermijden dat één vereniging door meer dan twee personen wordt vertegenwoordigd 

wat onduidelijk is tijdens discussies. 

Naast de vereniging waarvoor je zetelt is het nog belangrijker dat je het algemeen belang van de Schotense kinderen 

en jongeren voor ogen houdt. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: 17/09; 15/10; 19/11; 10/12; 14/01; 18/02; 24/03; 05/05; 16/06 

 Welke vereniging is een vzw en welke een feitelijke vereniging? Nieuwe wetgeving voor vzw’s zoals 

bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid. Meer info via www.vsdc.be. Gemeentebestuur moet dit 

kalenderjaar nog een vorming organiseren voor vzw’s. Andere vragen: ivan.dierckx@schoten.be.  

 De zomerbrochure met de verschillende Schotense evenementen wordt rondgedeeld. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. Je kan deze nakijken in de kalender van juni en 

september.  

Volgende vergadering van de jeugdraad: dinsdag 17 september in het kasteel van Schoten. 

 

 

Voor verslag, 

Annick Degrève 

http://www.vsdc.be/
mailto:ivan.dierckx@schoten.be
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20juni.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20september.pdf

