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JEUGDRAAD 
13 december 2022 
 
Werkingsjaar 2022 - 2023 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, Harald Gjertsen, Ben Buijsen 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

Agenda: 
1) Evaluatie jeugdtreffen 
2) Evaluatie Sinterklaasstoet 
3) Toekenning subsidies 
4) Link tickets Oudejaarsnachtbussen 
5) Artikel ‘De Brandweerman’ – vorming brandveiligheid voor jeugdbewegingen 
6) Medewerking organisatie Scheldeprijs 
7) Concept Lokalentocht 
8) Tafels Het Park-iet 
9) Wat leeft er? 
10) Varia 
11) Evenementen 
12) Mededelingen 

 
1. Agendapunt 

 
1. Evaluatie jeugdtreffen 

 
22 november 2022 heeft het Jeugdtreffen plaatsgevonden. Er wordt bij alle verenigingen 
geïnformeerd hoe zij het Jeugdtreffen hebben ervaren. Wat is zeker voor herhaling vatbaar? Wat 
was eventueel minder? Wat werd gemist en kan naar volgende editie nog toegevoegd worden? 
Is de map met folders, affiches en brochures handig voor de terugkoppeling naar de leiding? 
 
- Chiro Antoontje: geen specifieke info rond het Jeugdtreffen vernomen 
- Chiro Terdonck: geen specifieke info rond het Jeugdtreffen vernomen 
- Chiro St-Filippus Jongens: info vernomen over de UiTPAS. We gaan hier ook als vereniging 

mee aan de slag. Het was een zeer leerrijke ervaring 
- Chiro Bloemendaal: onze VB vond het jammer dat er niets rond elektriciteit en energie 

aanwezig was. Zou fijn zijn als dit een volgende editie wel zou kunnen 
- Scouts 62e MVB: wel interessant en ook veel info kunnen uitwisselen. 
- KSA St Jan Berchmans: geïnformeerd naar zaken die we nog nodig hadden, antwoorden 

gekregen bij de standen waar we zijn langs geweest  
- Chiro St-Filippus Meisjes: binnenkort gaan we een EHBO-cursus organiseren voor onze 

leiding. Veel over opgestoken en ook het project van Bataljong was voor ons interessant 
- Enaxi: voorgaande edities hebben we interessanter ervaren als er een spreker kwam over 

een bepaald onderwerp. Individuele sprekers waren voor ons minder relevant 
- Map met folders: weinig info over vernomen. Voorzitter geeft mee om het toch eens boven 

te halen en te bekijken of er iets interessant kan inzitten  

Aanwezigheden%20221213.pdf
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2. Evaluatie Sinterklaasstoet 

 
26 november 2022 was het de 1ste maal dat de Sinterklaasstoet door de handelaarsvereniging 
‘Geniet van Schoten’ werd georganiseerd. Ook hier vragen we graag naar de ervaringen bij de 
deelnemende jeugdverenigingen: 
 
- Chiro Antoontje: leden en leiding vonden het supertof. Enkel positieve reacties  
- Chiro Terdonck: was leuk, vooral de jongste leden hebben zich geamuseerd 
- Chiro St-Filippus Jongens: met auto deelnemen is toch serieus opletten tussen alle kinderen. 

Gelukkig niets gebeurt  
- Overige verenigingen waren niet aanwezig of hadden geen specifieke opmerkingen 

 
3. Subsidies deel 2 
 

Op de jeugdraad van oktober 2022 werd beslist om de verenigingen die nog niet in orde waren 
met onder andere de brandpreventieverslagen, een bijkomende periode toe te kennen om 
alsnog aanspraak te kunnen maken op een uitbetaling van de subsidies.  
 
Tijdens de jeugdraad melden we dat de overige verenigingen alles in het werk hebben gesteld 
om aan de voorwaarden voor een 2de uitbetaling te voldoen.  
Onderaan dit versla g volgt een overzicht van de 2 uitbetalingen en een totaaloverzicht. 

 
4. Link tickets Oudejaarsnachtbussen 

 
De gemeente Schoten zal ook dit jaar opnieuw deelnemen aan de actie Oudejaarsnachtbussen 
van vervoersmaatschappij De Lijn.  
 
De jeugdraad wil dat het concept zo veel mogelijk jongeren in onze gemeente bereikt. Er wordt 
elke vereniging gevraagd om het zoveel mogelijk kenbaar te maken binnen de eigen vereniging. 
Er worden affiches uitgedeeld om op te hangen. Verder zal er ook een artikel in de Bode van 
Schoten verschijnen en kan een ticket eenvoudig aangevraagd worden via volgende link: 
https://www.schoten.be/oudejaarsnacht 
 

5. Artikel ‘De Brandweerman’ – vorming brandveiligheid voor jeugdbewegingen 
 
Tijdens de vorming brandveiligheid voor jeugdbewegingen van 15 oktober 2022 werd een foto 
genomen van alle aanwezige deelnemers. De brandweer wil deze nu gebruiken voor hun eigen 
magazine ter promotie. Aan de toen aanwezige verenigingen wordt de vraag gesteld of zij 
akkoord gaan dat deze foto gebruikt wordt:  
 
- Chiro Antoontje: akkoord 
- Scouts 62e MVB: akkoord 
- KSA Gudrun: akkoord 
- Enaxi vzw: akkoord 
 
De jeugdconsulent zal contact opnemen met de brandweer en doorgeven dat de genomen foto 
gebruikt mag worden voor het artikel.  
 
 
 
 

https://www.schoten.be/oudejaarsnacht
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6. Medewerking organisatie Scheldeprijs 
 
Jaarlijks wordt in de gemeente Schoten de Scheldeprijs georganiseerd. Bij dit enorme evenement 
zijn er telkens ook veel helpende handen nodig. Verenigingen die zich kandidaat willen stellen 
mogen dit per mail laten weten aan de jeugdconsulent.  
 
Chiro Terdonck heeft eerder al doorgegeven dat ze graag willen helpen. De Scheldeprijs zal 
plaatsvinden op 5 april 2023 en de minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar.  
  

7. Concept Lokalentocht 
 
Op de vorige jeugdraad werd een werkgroep samengesteld rond de Lokalentocht. Heden licht de 
werkgroep het concept toe en nodigt alle verenigingen uit om deel te nemen. Er wordt gekozen 
voor 24 februari 2023 als datum.  
 
Alle verenigingen krijgen de opdracht om bij de eigen vereniging navraag te doen of zij wensen 
deel te nemen en/of hun lokalen open te stellen. Verenigingen die hun lokalen wensen open te 
stellen, dienen dit voor het einde van het jaar te laten weten aan de werkgroep.  
 
Lokalentocht is voorzien voor alle leiding van de verschillende Schotense jeugdverenigingen om 
onderlinge banden te versterken en/of nieuwe contacten met elkaar te leggen. 
 

8. Tafels Het Park-iet 
 
Het Park-iet, het vrije-tijdslokaal van de Grabbelpas in het gemeentepark heeft een 12-tal 
degelijke, doch zware tafels te geef voor de jeugdverenigingen. Deze kunnen op een later te 
bepalen tijdstip (o.a. na de werken aan de parking Riddershoeve) worden opgehaald.  
 
Er wordt een foto van de tafels rond gegeven. Geïnteresseerde verenigingen mogen zich melden 
bij de jeugdconsulent. 
 

  
 
9. Wat leeft er? – Vlaggenroof 

 
Tijdens de ‘Wat leeft er?’ gaat het over de Vlaggenroof die bij enkele verenigingen al de ronde 
doet. Elke vereniging geeft kort aan hoe dit momenteel ervaren wordt binnen de eigen 
vereniging. Daarnaast wordt er in vraag gesteld of er nood is aan een algemeen alternatief met 
duidelijke afspraken waaraan de verenigingen wel/niet kunnen deelnemen.  
 

mailto:joeri.vinck@schoten.be?subject=Medewerking%20organisatie%20Scheldeprijs
mailto:joeri.vinck@schoten.be
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• Rondje hoe wordt ‘Vlaggenroof’ nu ervaren? 

- Chiro Antoontje: we hebben in het recente verleden beschadigingen ervaren. Deze werden 
hersteld door de betrokken vereniging. Beschadigingen vinden we niet kunnen als ze met 
opzet gebeuren. Het is moeilijk om een grens te bepalen. 

- Chiro Terdonck: wij spelen het spel mee. Het is ons aangeleerd dit respectvol te doen, maar 
dit is de laatste maal fout gelopen bij Chiro Antoontje. We hebben dit ook rechtgezet. Uit 
onbegrip/onwetendheid wordt er soms agressiever gereageerd, wat we als vereniging niet 
als fijn ervaren wanneer de opzet een spel is. Momenteel heeft onze groepsleiding het 
spelen van ‘Vlaggenroof’ stopgezet. 

- Chiro St-Filippus Jongens: wij doen eraan mee en deden het vroeger bijna wekelijks. Het 
hoort er voor ons bij. Ook onze groepsleiding heeft het spelen van ‘Vlaggenroof’ momenteel 
een tijd stopgezet. In een WhatsApp-groep rond Christus Koning werd er onderling 
afgesproken om momenteel geen vlaggen meer te stelen. 

- Chiro Bloemendaal: wij doen mee, maar niet veel of niet actief. Vaak pas wanneer onze vlag 
‘geroofd’ wordt. 

- S&G 62: we doen dit enkel op kamp. Lokale ervaring is dat onze kabouter van het dak werd 
gestolen. Enkel tijdens onze vergaderingen hangen de vlaggen uit, dus de kans om onze vlag 
te roven lijkt kleiner. 

- KSA St-Jan Berchmans: we doen dit zelf niet. De last die we ervaren hebben is voornamelijk 
tijdens feestjes of op kamp en hoogstwaarschijnlijk niet door andere Schotense verenigingen. 
Op kamp ook sabotage aan koorden ondervonden. We gaan niet actief deelnemen in 
Schoten. 

- KSA Gudrun: éénzelfde ervaringen als KSA St-Jan Berchmans 
- S&G 14: we hebben geen vlag buiten hangen, dus voor ons niet echt van toepassing. 
- Chiro St-Filippus Meisjes: we vinden het spelen van ‘Vlaggenroof’ wel leuk, zolang het niet uit 

de hand loopt. Er mag niet om gevochten worden. Onze vlag, vlaggenkoord en paal is 
hierdoor eerder al kapotgegaan. We hebben de laatste tijd meerdere slechte ervaringen 
gehad. Als vereniging nemen we meestal niet het initiatief. We hebben vernomen dat onze 
volwassen begeleiding (VB) al contact heeft gezocht met VB’s van de andere verenigingen.  

• Hoe staan de verenigingen tegenover een algemeen alternatief? 

Een algemeen alternatief of regeling met duidelijke afspraken werd momenteel niet als zinvol of 
nuttig beschouwd.  

10. Varia 
- Chiro Terdonck: is er informatie voor de jeugdverenigingen over hoe het momenteel gaat 

met JH Kaddish? Jeugdconsulent geeft korte toelichting over huidige stand van zaken. 
Jeugdverenigingen die JH Kaddish mee willen ondersteunen mogen steeds contact opnemen.  

- KSA St Jan Berchmans: asbestveilige jeugdlokalen: In België is het tegen 2032 verplicht om 
asbestveilig zijn en over een attest te beschikken. Jeugdconsulent geeft aan dat dit een goed 
onderwerp is om momenteel al over na te denken. Mogelijkheden hierover worden verder 
bekeken en indien van toepassing ook aangebracht op komende jeugdraden.  

- Chiro St-Filippus Jongens: volgend jaar met een groot leiding tekort. Vereniging stelt de vraag 
om hoe succesvol leiding te werven als ‘Wat leeft er’ op één van de komende jeugdraad-
vergaderingen te zetten. Jeugdconsulent geeft mee dat het ook steeds zinvol is om dergelijke 
problemen binnen de eigen vereniging op te nemen met of bespreekbaar te maken bij of de 
eigen koepelorganisatie. Voorbeeld hiervan in volgende link. 

- Chiro St-Filippus Meisjes: wij willen graag de volgende editie van de dag/nacht van de 
jeugdbeweging mee organiseren. 

https://chiro.be/info-voor-leiding/werving/leiding-werven
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11. Evenementen 
 

- Chiro St-Filippus Jongens:  24/12   Krakmoment met jeneveravond 
- Chiro Bloemendaal:   16/12   Jeneveravond 
- S&G 62:    6/1   Fakkeltocht met aansluitend winterbar 

 
12. Mededelingen 

- S&G 62: info voor shotglaasjes: mail naar verhuur@den62.be 
 
 
 
Volgende vergadering 24/1 – 20u00 - Chiro St-Filippus Meisjes 

 

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

Joeri Vinck 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 

mailto:verhuur@den62.be
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Totalen: 
(eerste betaling) Basis Werking Onderhoudswerken Gehandicapten Repetitie Totaal 

Chiro Antoontje € 0,00 € 0,00 € 2.767,95     € 2.767,95 

Chiro Don Bosco € 487,50 € 1.346,90 € 7.500,00     € 9.334,40 

Chiro St. Filippus (j) € 487,50 € 827,23 € 709,19     € 2.023,91 

Chiro St. Filippus (m) € 487,50 € 1.071,16 € 4.245,04     € 5.803,70 

Chiro St. Jozef € 487,50 € 1.219,63 € 5.272,62     € 6.979,76 

Chiro Terdonck € 487,50 € 2.449,87 € 2.622,34     € 5.559,71 

KSA Gudrun € 0,00 € 0,00       € 0,00 

KSA St. Jan € 0,00 € 0,00       € 0,00 

S & G 14e OLV € 0,00 € 0,00   € 500,00   € 500,00 

S & G 62e MVB € 487,50 € 1.866,57 € 2.845,98     € 5.200,05 

Enaxi € 250,00 € 750,00 € 40,99     € 1.040,99 

JH Kaddish € 0,00   € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Koraal vzw     € 0,00     € 0,00 

Tabel 1 totalen 1ste uitbetaling 
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Totalen: 
(tweede betaling) Basis Werking Onderhoudswerken Gehandicapten Repetitie Totaal 

Chiro Antoontje € 487,50 € 668,15       € 1.155,65 

KSA Gudrun € 487,50 € 880,26 € 21,07     € 1.388,83 

KSA St. Jan € 487,50 € 774,20 € 3.729,49     € 4.991,19 

S & G 14e OLV € 487,50 € 3.521,03 € 245,34     € 4.253,87 

Tabel 2 totalen 2de uitbetaling 
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Algemene totalen: Basis Werking Onderhoudswerken Gehandicapten Repetitie Totaal 

Chiro Antoontje € 487,50 € 668,15 € 2.767,95     € 3.923,60 

Chiro Don Bosco € 487,50 € 1.346,90 € 7.500,00     € 9.334,40 

Chiro St. Filippus (j) € 487,50 € 827,23 € 709,19     € 2.023,91 

Chiro St. Filippus (m) € 487,50 € 1.071,16 € 4.245,04     € 5.803,70 

Chiro St. Jozef € 487,50 € 1.219,63 € 5.272,62     € 6.979,76 

Chiro Terdonck € 487,50 € 2.449,87 € 2.622,34     € 5.559,71 

KSA Gudrun € 487,50 € 880,26 € 21,07     € 1.388,83 

KSA St. Jan € 487,50 € 774,20 € 3.729,49     € 4.991,19 

S & G 14e OLV € 487,50 € 3.521,03 € 245,34 € 500,00   € 4.753,87 

S & G 62e MVB € 487,50 € 1.866,57 € 2.845,98     € 5.200,05 

Enaxi € 250,00 € 750,00 € 40,99     € 1.040,99 

JH Kaddish € 22.500,00   € 0,00   € 0,00 € 22.500,00 

Koraal vzw € 17.500,00   € 0,00     € 17.500,00 

Tabel 3 algemeen totaal uitbetaling 

 

 


