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JEUGDRAAD 
24 januari 2023 
 
Werkingsjaar 2022 - 2023 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Emma Lefeber, Tibo Vanzurpele, Harald Gjertsen, Arne Vermeersch 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Voor een aantal verenigingen werden 

vervangers van de effectieve jeugdraadleden voorzien. 

Wegens verontschuldigde afwezigheid van voorzitter Tibo Vanzurpele wordt de vergadering geleid 

voor ondervoorzitter Jelmer Snoeys. 

Agenda: 

 
1. Evaluatie Oudejaarsnachtbussen  

2. Plannen Neerhoeve 

3. Partnerschap EDC (European Disability Card) 

4. Wat leeft er? 

5. Varia  

6. Evenementen 

7. Mededelingen 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bespreking: 

 
1. Evaluatie Oudejaarsnachtbussen 

 
Afgelopen oudejaarsnacht werden er opnieuw bussen ingelegd om de feestvierders veilig thuis te 
brengen. De kosten voor deze bus werden vanuit het jeugdwerkbudget bekostigd. In eerdere 
jeugdraadvergaderingen werd aangegeven dat deze bussen niet enkel door de jeugd gebruikt 
worden en de jeugdraad graag de financiering van de ouderjaarsnachtbussen wil herbekijken aan 
de hand van de cijfers uit overgang 2022/2023 die vanuit De Lijn worden gecommuniceerd. 
 
Er werd gecommuniceerd dat de gegevens uit de mobiliteitstool van De lijn, niet geheel accuraat 
zijn. Veel mensen hebben blijkbaar gewoon de bus genomen daar er in de communicatie gewag 
werd gemaakt van gratis vervoer. 
 

- Aangevraagde sms-tickets door Schotenaren: 239 
- Effectief geactiveerde tickets de avond zelf: 71  

 
De jeugdraad is van mening dat uit de meegedeelde cijfers van De Lijn niet gesteld kan worden 
dat het merendeel van de gebruikers tot de categorie ‘jeugd’ gerekend kan worden. In het 
gesprek dat hierover plaatsvindt, wordt het voorstel gedaan om het hiervoor berekende 
jeugdwerkbudget anders te gebruiken. Idee dat wordt aangehaald is het organiseren van een 
eigen nacht van de jeugdbeweging. Zo blijven jongeren meer in de eigen gemeente.  

Aanwezigheidslijst%2020230124.pdf
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Elke vereniging neemt het idee mee naar de eigen achterban en bevraagd de eigen werking 
hierover. Volgende jeugdraad (07/03/2023) komen we hierop terug of er al dan niet een advies 
of voorstel naar de gemeenteraad gecommuniceerd moet worden.  

 
 

2. Plannen Neerhoeve 
 
De plannen hebben betrekking op het renoveren en herinrichten van een verhard speelterrein en 
het daaraan grenzend braakliggend terrein tot een buurtpark. Specifiek zullen een wadi en een 
speelheuvel aangelegd worden in combinatie met meerdere beplantingszones om tot een parkje 
te komen waar jonge gezinnen en omwonenden kunnen vertoeven. Daarnaast worden er 
meerdere parkeerplaatsen en zowel een trage als snelle doorgang ingericht zodat passanten ook 
kunnen genieten van de nieuwe infrastructuur.   
  
De huidig bestaande speelput en de omliggende verharding zullen worden verwijderd en de 
ontharde terreinen zullen maximaal aangeplant worden met struiken, bomen en grasland. De 
reeds bestaande, omliggende parkeerplaatsen zullen heringericht worden om de hoge lokale 
parkeerdruk te kunnen verlichten. 
 

- Er wordt een bewonersvergadering georganiseerd 25 januari 2023 
- De onthardingswerken starten in de zomer van 2023 
- November 2023 start aanplanting bomen en struiken 

 
Tijdens de vergadering wordt er een bovenaanzicht van de huidige inplanting en tekening van de 
toekomstige invulling rondgegeven. De jeugdraad heeft geen bijkomende opmerkingen of 
aanvulling met betrekking tot de vooropgestelde plannen.  
 

3. Partnerschap EDC (European Disability Card) 
 
De European Disability Card ontstond op vraag van personen met een handicap en verenigingen 
zoals het Belgian Disability Forum (BDF) en het European Disability Forum (EDF).  
 
Samen wilden ze ervoor zorgen dat activiteiten zoals een sportwedstrijd, een museumbezoek of 
een andere vrijetijdsactiviteit beter toegankelijk zouden zijn voor personen met een handicap. Ze 
wilden ook dat personen met een handicap meer betrokken zouden worden in de maatschappij. 
 
Organiseer je zelf activiteiten op het vlak van cultuur, sport of vrijetijdsbesteding? Sluit je dan nu 
aan en word een erkende partner van de European Disability Card! Link 
 
Als erkende partner engageer je je om de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 
makkelijker te maken voor personen met een handicap: 
 
1. Enerzijds door de omgeving (toegang) en de activiteit toegankelijk te maken voor personen 

met een handicap,  
2. Anderzijds door voordelen aan te bieden zoals kortingen, gratis toegang, braille- en 

audiogidsen, voorrangspassen, voorbehouden plaatsen … 
 

Nadat je je organisatie online ingeschreven hebt, ontvang je een label dat je kunt uithangen 
waarmee je duidelijk maakt aan personen met een handicap dat ze bij jou hun kaart kunnen 
gebruiken. Bovendien wordt je organisatie toegevoegd aan het overzicht van erkende partners. 

 
 

https://eudisabilitycard.be/nl/voor-partners
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Wat kost het ons als organisatie? 
- Het kost helemaal niets om een erkende partner te worden. Enkel je engagement om de 

toegang en/of de activiteit die je organiseert toegankelijk te maken voor iedereen. 
 

4. Wat leeft er?  
 
Energiekosten: 

- Hoe gaat elke vereniging hiermee om? 
- Wat zijn de huidige energiekosten? Heeft elke vereniging hier een zicht op? 
- Welke inspanningen worden nu al extra geleverd?  

 
 

Chiro Antoontje - Alles gebeurt via de parochie, we houden wel ons eigen 
gebruik in het oog 

- Binnenkort een nieuwe verwarmingskachel 
- We betalen de kosten wel zelf, maar de parochie neemt 

de beslissingen.  

Chiro Terdonck - ‘Knop’ die zelf afspringt met een timer 
- Bedrag van €1425 moeten opleggen na betaalde 

voorschotten 
- Van 128 euro naar 200 euro voorschot om op het einde 

van het jaar minder te moeten betalen dan bij de 
afrekening van 2022 

- Minimaal 1 à 2 dagen per week verbruik 

Chiro Bloemendaal - 200 tot 250 euro per maand. Komt van bedrag rond de 
100 euro 

- Wordt enkel in het weekend verwarmd of bij verhuur 
- We trekken door de week onze boiler uit, steken deze 

pas in als we warm water nodig hebben 
- We bekijken of we zonnepanelen kunnen plaatsen 
- Voldoende deuren sluiten en leden hierop aanspreken 
- We bekijken of we de ramen kunnen vernieuwen 
- We wensen naar 2024 een aanvraag grote 

verbouwingswerken te starten 

Chiro Don Bosco - Afwezig tijdens de bespreking 

Chiro St-Filippus Meisjes - Lid bij Engie: Nieuw voorschot is € 405.  
- Tegenover vorige jaren verdubbeling in kosten. 
- Boiler wordt afgezet op zondag en niet gebruikt indien 

niet nodig.  
- Verwarmen tot maximaal 18 graden.  
- Aan alle verwarmingen hangen labels dat deze max op 

stand 3 gezet mogen worden 
- Radiatorfolie 

Chiro St-Filippus Jongens - Momenteel geen exacte info over het verbruik 
- Goede isolatie en zonnepanelen 
- Leidingslokaal is een tijdelijke blok die volgend jaar 

vervangen gaat worden 
- Verwarming is met knop en tijdsinterval van 1uur.  

Scouts 62e MVB - Lid bij Engie 
- Prijs voorschot is meer dan verdriedubbeld (80 – 270)  
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- Verwarming staat uit en enkel aan tijdens de eigen 
werking 

- Extra ijskasten zijn uitgetrokken om verbruik te 
beperken.  

Scouts 14e OLV Ten Bos - 2021: €100 per maand + bijbetaling van €320 
- 2022: €162 per maand + terugbetaling van €600 
- Vanaf september 2022: €151 per maand  
- Betaling vaste kosten gebeurt door de VOS 

(oudercomité)  
- De groepskas betaald de werkingskosten. 

KSA Schoten - Maandelijks voorschot voor gas: €110 
- Maandelijks voorschot voor elektriciteit: €150 
- Thermostaten worden op het minimum (°6C) gezet 
- Basiszaken zoals deuren sluiten en lichten doven 
- Ongeveer maandelijks worden de meterstanden 

opgenomen om zo snel mogelijk onregelmatigheden op 
te merken. 

Enaxi vzw - Geen eigen lokaal, geen kosten 
- Tip: Verschillende aanbieders van gas en elektriciteit 

bekijken om kosten energieverbruik zo goedkoop 
mogelijk te houden. 

- Andere tips kunnen ook nog teruggevonden worden op 
de site van de VREG  

JH Kaddish - Wegens sluit, momenteel geen activiteiten.  
- Gas is voorlopig afgesloten. 

 
Zijn er nieuwe of bijkomende punten die in de ‘Wat leeft er?’ van de komende vergaderingen 
behandeld kunnen worden?  

- Chiro Terdonck: Sociale media (Hoe omgaan met pesten en andere kritiek voorkomen?)  
 

5. Varia  
 
5.1. Filatelie  

- We kregen de vraag om filatelie (het verzamelen van postzegels) bekender te maken bij 
de jeugdverenigingen. Aan de hand van een korte quiz worden de aanwezige 
jeugdraadleden bevraagd over hun parate kennis wat betreft ‘de postzegel’.  

- Inzet: De vereniging die de quiz wint, mag host zijn voor de eerstvolgende vergadering 
van de jeugdraad. 

- Proficiat Chiro Bloemendaal, jullie kennis over filatelie was fenomenaal! 
- Jongeren die geïnteresseerd zijn in postzegels, het verzamelen ervan of meer willen 

weten over filatelie in zijn geheel, mogen hiervoor contact opnemen met Daniel Maes.  
 

5.2. Interne activiteit 17/5 
17 mei is het opnieuw onze gezellige jeugdraad. Net zoals voorgaande jaren zullen we een 
leuke activiteit organiseren voor en met de leden van de jeugdraad.  
Er wordt aan alle verenigingen gevraagd na te denken over goede en/of vernieuwende 
ideeën tegen de eerstvolgende jeugdraad.  

 
 
  

https://www.vreg.be/nl
mailto:dannymaes1960@live.be?subject=Interesse%20in%20filatelie
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5.3. Verkiezingen 2024 
 
Voorstel wordt aangehaald om een advies/memorandum op te stellen in aanloop naar de 
verkiezingen 2024 met aandachtspunten vanuit de jeugdraad.  
 
De jeugdraad zal een werkgroep aanstellen om een voorstel tot memorandum op te stellen en in 
eerste instantie voor te leggen aan alle jeugdverenigingen. Na goedkeuring, zal het memorandum 
vanuit de jeugdraad officieel ingediend worden.  
 
Leden werkgroep: 

- Sofie Langers – Chiro St-Filippus Meisjes 
- Sil De Crom – Chiro Terdonck 
- Dries De Groote – Chiro Bloemendaal 
- Jelmer Snoeys – Onafhankelijk/Ondervoorzitter jeugdraad. 

 
5.4. Advies sintstoet 

 
KSA Gudrun haalt aan graag te willen terugkomen op de evaluatie van de sintstoet op 26 november 
2022. Tijdens de eerdere evaluatie werd er geen melding gemaakt over het gebruik van roet en niet-
roetpieten tijdens de stoet. KSA Gudrun geeft aan dat dit voor hen een teken is van algemeen 
respect en zijn van mening dat er naar een volgende organisatie enkel nog roetpieten aanwezig 
mogen zijn.  
 
Het voorstel tot advies wordt algemeen besproken, waaruit volgende adviesitems worden opgesteld: 

1) Meer aandacht besteden bij de organisatie aan de verdeling van het publiek over de 

gehele route van de stoet 

2) Enkel nog werken met roetpieten in plaats van een variatie aan roet en niet-roetpieten  

3) Veiligheidsmarge inbouwen tussen publiek en deelnemende gemotoriseerde voertuigen 

 
6. Evenementen 

 
- Lokalentocht: 24 februari 2023: De werkgroep geeft mee dat verenigingen die 

deelnemen en hun lokaal openstellen, best vroeger aanwezig zijn op de eigen locatie. 
o Tijdsschema: 

▪ 20u00: Chiro St-Filippus jongens 
▪ 21u30: KSA Schoten 
▪ 23u00: Scouts 62e MVB 
▪ 00u30: Chiro Terdonck 

o Pils-prijs vastgelegd op 1,5 euro 
- Chiro Antoontje:  

o 03/02: Antoontje quiz. 
o Voorverkoop van Valentijns manden  

- Chiro Bloemendaal:  
o 17-18-19/02: Feestweekend (biercafé, quiz en restaurant) 

- Chiro Don Bosco:  
o 10/02: Fuif van het oudercafé (21u-…) 

- Chiro Terdonck:  
o 28/01: Stellaspi 
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- Chiro St-Filippus Meisjes:  
o 05/02: Pannenkoekenslag van de Tippers 
o 18/02: Snaspi (jeneverbar) 

- Scouts 62e MVB: 
o 10/02: Bar Caranaval  

- Scouts 14e OLV Ten Bos:  
o 17/02: Valentijnsbar (open evenement, bier aan €1 en bandjes voor je 

relatiestatus) 
  

7. Mededelingen 
 

- Er zijn geen specifieke mededelingen vanuit de verschillende verenigingen. 
 
 
 
 
 
** Volgende jeugdraad: dinsdag 7/3/23 – Locatie: Chiro Bloemendaal (Jozef Jennesstraat 66) – 20u00 

 

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

 

 

 

Joeri Vinck 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 

 


