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JEUGDRAAD 
14 september 2021 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Jelmer Snoeys, schepen Iefke Hendrickx, Olivier Van Hoornyck, Harald Gjertsen, 
Bjorn Lahey, Stijn Soetewey, Lauren Vandendries 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. De gegevens voor de verantwoordelijken 

en de jeugdraadleden werden gecontroleerd door de afgevaardigden. 

Voor aanvang van de vergadering polsen we naar het verloop van de zomerkampen.  

Agenda: 
1) Info nieuwe leden jeugdraad 
2) Bestuur jeugdraad 
3) Subsidiedossiers 2020-2021 
4) Wat leeft er?  
5) Activiteiten jeugdraad 
6) Varia 
7) Evenementen 

 
1. Info nieuwe leden 

 
Het huishoudelijk reglement en de statuten werden reeds overgemaakt per mail met het versturen 
van de agenda. Je kan ze ook downloaden via het verslag van de jeugdraad. 
We overlopen kort met jullie de vergaderprincipes voor het huidige werkingsjaar. 
 
Tijdens de vergadering wordt er afgesproken om een WhatsApp groep te maken voor alle 
jeugdraadleden om snel info te kunnen bezorgen over de vergaderingen. Enkel het bestuur krijgt 
publicatierechten om te voorkomen dat verenigingen de groep gebruiken om afwezigheden te 
melden of willekeurige vragen te stellen.  
 
We laten een lijst rondgaan om nieuwe leden toe te voegen.  
 
2. Bestuur jeugdraad 

 
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe werkingsjaar moeten we het bestuur aanstellen. Het 
huidig bestuur is uittredend.  

De samenstelling van het nieuwe bestuur: 

 Voorzitter:  Dorien Snoeren 

 Ondervoorzitter: Jelmer Snoeys 

 Bestuursleden:  Peter Colpaert 

     Tibo Vanzurpele (nieuw lid!)  

     Ben Buijsen (nieuw lid!)   

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/aanwezigheidslijst%20210914.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/huishoudelijk%20reglement%20jeugdraad%202021-2022.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/statuten%20jeugdraad%202021-2022.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/Info%20nieuwe%20leden%20jeugdraad%202021-2022.pdf
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 Secretaris:   Annick Degrève (dienst jeugd en gezin) 

 Penningmeester: Joost De Bondt (dienst jeugd en gezin) 

 

De jeugdraad stemt en gaat unaniem akkoord met het nieuwe bestuur.  

 

3. Subsidiedossier 2020-2021 

 
De subsidiedocumenten moesten ten laatste op 15 september binnengebracht worden op de 

jeugddienst. Jullie ontvingen hierover een mail van Joost De Bondt. 

Zodra alles binnen is, wordt de subsidieberekening aan het college van burgemeester en schepenen 

voorgelegd. Daarna krijgen de vertegenwoordigers van de jeugdraad deze berekening via mail 

doorgestuurd en heeft elke vereniging 15 dagen om dit na te kijken. Het dossier van speelplein Horst 

wordt voor 15 november binnengebracht en volgt dezelfde weg, weliswaar met een andere timing. 

Tijdens de volgende vergadering moet er een advies worden geformuleerd door de jeugdraad over 

de berekening. 

4. Wat leeft er? 

Tijdens dit vast agendapunt willen we van jullie te weten komen met welke vragen jullie zitten. We 

vragen jullie alvast om eens na te denken over specifieke thema’s die aan bod moeten komen en hoe 

urgent deze vragen zijn. De briefjes worden uitgedeeld.  

We behandelen tijdens de eerstvolgende jeugdraad een eerste thema.  

5. Activiteiten jeugdraad 

5.1. Sjorwedstrijd 

Gelet op de coronacrisis en de onzekerheden omtrent de organisatie van evenementen, besliste 

de jeugdraad in juni al om op veilig te spelen. De sjorwedstrijd werd vorig jaar door verschillende 

verenigingen goed onthaald. We hopen deze editie ook te kunnen finaliseren en effectief ook 

prijzen uit te delen.   

 

Thema: tijd (in de ruime zin van het woord, bv. tijdreizen, beschavingen, horloges, … ) 

Datum: 09/10/2021 – 14/11/2021  

- Op 9 oktober mogen de sjorwerken starten.  

- Timing: 4 weken waarin er sjorwerken kunnen plaatsvinden. 

Prijscategorieën: 

- Publieksprijs 

- Beste in thema 

- Originaliteitsprijs 

- Net niet 

Het reglement en de inschrijvingsformulieren worden rondgedeeld en zullen ook met het verslag 

worden verstuurd. De affiches worden ook verspreid. 

5.2. Jongerenfuif  

De fuif voor 12 tot en met 15-jarigen zal doorgaan op 15 oktober. Kaartjes zijn enkel te verkrijgen 

in voorverkoop. Voorlopig mogen er maar 200 bezoekers in de zaal. De jongerenfuif is één van de 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/reglement%20sjorwedstrijd%202021.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/inschrijvingsformulier%20sjorwedstrijd%202021.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/linken_verslag_jeugdraad_210914/sjor%202021.pdf
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activiteiten van de jeugdraad die georganiseerd wordt om de kas van de jeugdraad te spijzen. 

Helpende handen zijn dus meer dan welkom! Wie interesse heeft, stuurt een mail naar 

joost.debondt@schoten.be.  

5.3. Jeugdtreffen 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op 23 november om 20u in de grote zaal van het kasteel van 

Schoten.  

 

We willen hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst kort algemene info geven; 

- externe spreker over een bepaald thema: mogelijks dit jaar brandveiligheid; 

- daarna kan iedereen shoppen met specifieke vragen per vereniging; 

- we sluiten af met een informeel luik aan de toog waarbij alle verantwoordelijken tijdens 

een drankje van gedachten kunnen wisselen. 

 

Om het aanbod tijdens het shoppen op te delen, werken we terug met thema’s.  

- Financieel (subsidies, jubilerende verenigingen, fiscale attesten,…) 

- Gebouwen (grote verbouwingen, verzekeringen, preventie, controle brandveiligheid, 

verhuur,…) 

- Armoede & welzijn (loket gezinsondersteuning, sociale tarieven, hoe doorverwijzen, 

EHBO, TEJO, …) 

- Gemeente (evenementen, afval, materiaal, vorming, meerjarenplan, activiteiten en 

aanbod,…) 

 

Gelieve intern ook na te vragen wie aanwezig kan en wil zijn tijdens het jeugdtreffen. Per 

vereniging mogen er vier mensen aanwezig zijn (bij voorkeur volwassen begeleiding, iemand van 

het oudercomité, werkgroepverantwoordelijke, …). 

5.4. Dag van de jeugdbeweging (22/10)  

De jeugdraad wil dit jaar iets lokaal organiseren in het kader van de dag van de jeugdbeweging.  

- 22 oktober tussen 16u00 en 20u00. 

- Hotdogs + drankje voor kinderen en jongeren die zich aanmelden in uniform.  

- Drank: geen alcohol, wel frisdrank bij de hotdog. Wij bestellen bij De Kroon glazen flesjes 

zodat we ook wat aan het milieu denken en we niet te veel afval hebben.  

- Locatie: grasveld aan de kerk.  

- Kinderen in uniform krijgen een gratis hotdog + drankje, ouders kunnen aan € 1 beide 

krijgen. Leden die een grote honger hebben, kunnen aan € 1 extra’s krijgen.  

- De jeugddienst kan wat spelmateriaal aanbieden. Welke verenigingen hebben interesse 

om eventueel mee een aanbod te voorzien?  

o Chiro Terdonck heeft een spel dat ze kunnen meebrengen. 

- Na 20u00 kunnen leiding en de oudste leden afzakken naar jongenschiro Sint-Filippus.  

- Daar wordt een buitenbar georganiseerd (geen fuif)  “Café van de jeugdbeweging”.  

- Er wordt voor beide activiteiten een evenementenaanvraag opgesteld.  

 

6. Varia 

mailto:joost.debondt@schoten.be
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6.1. Evenementenloket  

De dienst evenementen en toerisme vraagt om de timing voor een evenement aan te vragen 

terug te respecteren.  

Aanvragen dienen minimaal 6 weken op voorhand ingediend te worden, en dat voor alle 

activiteiten waarvoor men een van volgende zaken nodig heeft: 

- Elk gebruik van het openbaar domein (bv. verkeersvrij maken van straten, parkeerverbod, 
bewegwijzering aanbrengen, reclameborden plaatsen...). 

- Spelen van elektronisch versterkte muziek of de organisatie van een muziekoptreden in 
openlucht. 

- Het schenken van sterke dranken tijdens een openbaar evenement. 
- Het plaatsen van tijdelijke constructies (tent, springkasteel…) voor publiekelijk gebruik. 
- Een activiteit met brand- of ontploffingsgevaar (bv. een barbecue, gebruik vuurkorven…). 
- Het ontlenen van feestmaterialen. 
- Het ontlenen van herbruikbekers. 

Indien jullie een evenement organiseren. Vergeet dan niet dat er ook nog steeds een nieuwe 

wetgeving is rond recycleren en afval.  

 

6.2. Jeugdinfoborden  

De borden worden teruggeplaatst zoals beslist tijdens het vorige werkingsjaar. Het 

reglement van de aanplakborden moest worden aangepast en moet terug naar de 

gemeenteraad. We overlopen de regels voor de jeugdinfoborden even met jullie.  

De jeugdraad adviseert dat de aanplakzuilen enkel voor jeugdverenigingen zijn gelet op de 

nieuwe locatie en de beperktere plaats om te plakken. Is het mogelijk om dit mee op te 

nemen in het nieuwe reglement?  

 

6.3. Nieuwe richtlijnen Corona 

De nieuwe richtlijnen voor het jeugdwerk zijn simpel. Er zijn geen richtlijnen.  

Organiseer je een activiteit met eten of drank dan baseer je op de regels van het 

horecaprotocol. Evenementen dien je minstens 6 weken op voorhand in.  

 

6.4. Vormingsaanbod  

De Vlaamse overheid biedt Vlaamse jeugdorganisaties gratis vormingen en pakketten rond 

seksueel overschrijdend gedrag in het jeugdwerk. Je vindt alle info hier terug.  

 

6.5. Brandveiligheid 

De brandpreventieverslagen worden nog eens rondgedeeld. Alle verenigingen (buiten 

scouts 14 zijn gekeurd). Enkelen onder hen hadden een negatief brandpreventieverslag. We 

vragen de verenigingen om dit intern op te nemen en een balans op te maken. Meer info 

volgt hierover.  

 

6.6. Bos Ransuildreef 

Na een controle door de dienst jeugd en gezin werd vast gesteld dat het bos vol afval 

(bouwafval, elektrische toestellen, …) ligt. Dit dossier wordt overgedragen aan de 

milieudienst. Er ligt een slot op de poort zodat verenigingen niet meer in het bos kunnen 

totdat we de veiligheid van kinderen kunnen garanderen.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/gratis-vormingsaanbod-rond-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-het-jeugdwerk?mc_cid=730e80c076&mc_eid=1c30b1a77f
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7. Evenementen 

 

7.1. Chiro Antoontje: 10 oktober speelclubcafé 

7.2. Jongenschiro Sint-Filippus: 24, 25 en 26 september herfstkapriolen 

7.3. Chiro Don Bosco: 10 oktober (oud)-leden brunch voor 75 jaar chiro 

7.4. Dienst jeugd en gezin: jongerenfuif 15 oktober.  

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 


