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JEUGDRAAD 
25 oktober 2022 
 
Werkingsjaar 2022 - 2023 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Harald Gjertsen, Arne Vermeersch 
 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 

1) Subsidiedossiers 2021-2022 

2) Vorming brandveiligheid voor jeugdverenigingen 

3) Centrumvernieuwing 

4) Jongtourage in samenwerking met Bataljong 

5) Wat leeft er? 

6) Activiteiten jeugdraad 

7) Varia 

8) Evenementen 

9) Mededelingen 

1. Agendapunt: 
 
1) Subsidiedossiers 2021-2022 
 
Vooraf werden alle jeugdverenigingen op de hoogte gebracht van de gemaakte subsidieberekening. 
Tijdens de vergadering werd eveneens de berekening uitgedeeld. Elke vereniging heeft zoals 
opgenomen in het subsidiereglement 15 dagen de tijd om opmerkingen te versturen.  
 
Joost licht toe hoe de subsidieberekening in zijn werk gaat en toegekend werd. Alle subsidiedossiers 
werden ingediend en doorgenomen. De uitbetaling zou ten vroegste kunnen gebeuren vanaf 
8/11/2022 door de financiële dienst. 
 
Er komen tijdens de vergadering weinig tot geen reacties op de opgestelde berekening. Enkele 
verenigingen hebben een aanmerkelijk lagere berekening dan voorgaande jaren en geven toelichting:  

o Toelichting KSA: geen nieuw brandpreventieverslag waardoor de brandveiligheid niet 
in orde is. De steungroep heeft de opvolging niet verzekerd waardoor de herkeuring 
te laat werd aangevraagd. Hierover werd door de vereniging reeds contact 
opgenomen met de jeugdconsulent.  

o Toelichting S&G 14: vorige week afspraak met de brandweer voor herkeuring van de 
lokalen. Brandweer is wegens omstandigheden niet kunnen langsgekomen, waarop 
er een nieuwe afspraak is gemaakt met de brandweer. Momenteel geen nieuw 
brandpreventieverslag waardoor de brandveiligheid niet in orde is. 

o Toelichting Chiro Antoontje: geen leiding die de cursus brandveiligheid gevolgd 
heeft. Ondertussen werd de cursus gevolgd door de voltallige leiding.  
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Advies van de jeugdraad: Positief advies voor de uitbetaling van de huidige bedragen. Chiro 
Antoontje, S&G 14 en KSA maken een afspraak met de jeugdconsulent. Daar wordt bepaald wat nog 
in orde gebracht moet worden om alsnog een tweede bijkomende uitbetaling mogelijk te maken. 

 
2) Vorming brandveiligheid voor jeugdverenigingen 
 
Data vormingen: 15/10/2022 en 19/11/2022 
 
Op 15 oktober heeft de eerste vorming brandveiligheid voor jeugdverenigingen plaatsgevonden. Met 
een totaal van 20 aanwezigen, was dit zeker een mooie opkomst. Anders dan bij voorgaande 
vormingen is er een open inschrijving voor de Schotense jeugdverenigingen.  
 
De inschrijvingen voor de vorming van 19 november lopen nog tot 7 november. Inschrijven kan door 
een mailtje te sturen naar de jeugddienst of jeugdconsulent met vermelding van ‘inschrijving 
vorming brandveiligheid voor jeugdverenigingen’ – naam – naam vereniging – gsm-nummer en e-
mailadres. Iedereen die werd ingeschreven ontvangt na de deadline een bevestiging van zijn of haar 
inschrijving. 
 
De vorming is gericht naar brandpreventie en niet naar blustechnieken en andere 
brandbestrijdingsmiddelen. Verenigingen die dergelijke bijkomende vorming alsnog willen volgen en 
zelf willen financieren, kunnen hiervoor contact opnemen met: MD Group, Metropoolstraat 11 in 
Schoten. 
 
De jeugdconsulent bezorgt een overzicht van de inschrijvingen per vereniging. Zo kunnen 
verenigingen die nog niet hebben ingeschreven alsnog inschrijven voor de deadline.  

  
3) Centrumvernieuwing 
 
Voor uitgebreide informatie en meer gedetailleerde plannen verwijzen we je graag naar het 
inspraakplatform van de gemeente www.denkmee.schoten.be. Registreer je eenmalig en je kan 
voortaan de hele centrumvernieuwing van A tot Z opvolgen. Meer nog: op dit platform kan je mee je 
zegje doen over alle inspraakprojecten van de gemeente. 

• https://www.schoten.be/centrumvernieuwing 

• De plannen van de centrumvernieuwing werden opgenomen in de laatste editie van Info 
Schoten. Deze worden rondgegeven op de vergadering. Iedereen die op de hoogte wil blijven 
van het verdere verloop, de beslissingen, kan zich hiervoor registeren. 
 

4) Jongtourage in samenwerking met Bataljong 
 

Van 28/11/22 tot 30/11/22 organiseert Bataljong: ‘Jongtourage’ Inschrijven kan online vanaf 6 weken 
op voorhand. Er is een kostprijs van 34,00 € per gemeente. 
 
Jongtourage is een online festivalweide geopend van maandag 28 november tot en met woensdag 30 
november. Tijdens deze 3 dagen kan je werken aan je jeugdraad skills. Je krijgt de kans om kennis te 
maken met andere jeugdraadleden en je te laten inspireren door boeiende sessies. 
 
Geïnteresseerden om deel te nemen mogen een mailtje sturen naar de jeugdconsulent. 
 
 
 
 
 

https://denkmee.schoten.be/nl-BE/folders/centrumvernieuwing
https://www.schoten.be/centrumvernieuwing
https://bataljong.be/boek-je-vorming/vormingskalender/jongtourage-0
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5) Wat leeft er? 

• Non-communicatieve ouders (aangebracht door Chiro Terdonck) 
 

Toelichting Chiro Terdonck: Gaat over ouders die niet of moeilijk te bereiken zijn, te pas en te 
onpas langskomen ook wanneer er bijvoorbeeld geen activiteiten zijn. Hoe gaan andere 
verenigingen om met deze problematiek? Wordt hetzelfde ervaren of is het totaal niet 
herkenbaar? Vragen die bij onze leiding spelen: Kunnen leden mee op kamp of activiteit zonder 
dat ze ingeschreven zijn? Welke mediakanalen gebruiken andere verenigingen wanneer 
bijvoorbeeld een WhatsApp groep niet (meer) werkt om ouders te bereiken?  

o Chiro Don Bosco: leden die niet werden ingeschreven kunnen niet deelnemen aan 
activiteiten, weekends of dergelijke. Wij gebruiken voornamelijk Whatsapp en e-
mails. Verder worden er infomomenten voor nieuwe ouders georganiseerd om de 
werking te leren kennen. 

o S&G 62: kinderen die niet zijn ingeschreven mogen wel meegaan, zij zijn ook 
verzekerd. Nieuwe leden mogen 3x gratis komen proberen. Communiceren doen we 
via WhatsApp en e-mail. Wij houden eveneens een infomoment. Verder hebben we 
nog nooit een nieuw lid gehad dat plots mee op weekend wil vertrekken. Bij 
momenten komen leden voor een activiteit bij een foutieve groep. Dan worden de 
leden wel teruggestuurd.  

o Chiro St-Filippus meisjes: gebruik van Whatsapp en e-mail. Als ouders onbereikbaar 
zijn, wordt er wel eens een overleg ingepland om dit te bespreken. Voorlopig hebben 
we hier weinig last van. Ouders bellen of sturen soms eerder te veel. 

o KSA St-Jan Berchmans: 3x gratis proberen en nadien moeten leden ingeschreven zijn. 
Eveneens gebruik van Whatsapp en e-mail. Wij ervaren weinig problemen met 
communicatie. We sluiten ons algemeen aan bij andere verenigingen. 

o Chiro St-Filippus jongens: wij maken eveneens gebruik van Whatsapp en e-mail. 3x 
proberen = gratis, maar dit geldt niet voor weekends en kampen.  

o S&G 14: weinig situaties waarbij ouders niet goed bereikbaar of niet communicatief 
zijn. We werken ook via Whatsapp en e-mail. Wij hanteren ook 3x gratis proberen.  

o Chiro Bloemendaal: we sluiten ons aan bij voorgaande. 
o KSA Gudrun: onze ervaringen zijn eveneens gelijkaardig aan alle voorgaande.  
o JH Kaddish: als je vrijwilliger wil worden binnen JH Kaddish, kan je dit gewoon 

zeggen: ja, ik wil vrijwilliger worden. Verder weinig tot geen contact met ouders.  
o Chiro Antoontje: we sluiten ons aan bij de manieren van contact name. Als een groep 

geen werking heeft en er is toch een lid dat komt opdagen, laten we het aansluiten 
bij een andere groep. 

o Enaxi: we gebruiken Mailchimp (automatische mail die wordt rondgestuurd). Hierbij 
kan je ook zien wie deze wel/niet gelezen heeft.  
  

Conclusie Chiro Terdonck: Geven aan hier wel iets aan te hebben, omdat ze horen dat de meeste 
verenigingen toch op gelijkaardige manier te werk gaan.  

 
6) Activiteiten jeugdraad 

 
a) Evaluatie/conceptbepaling Vlottentocht 

 
De geplande Vlottentocht op 02/10/2022 heeft dit jaar opnieuw niet kunnen plaatsvinden. Oorzaak 
hiervoor: de aanwezigheid van blauwalg in het Schotense vaartwater.  

- Conceptbepaling: Wat naar volgende edities? Kunnen we een alternatief bepalen waar 
alle jeugdverenigingen ook effectief aan willen deelnemen/meewerken? 

o Chiro St-Filippus meisjes: idee om een zeepkistenrace te organiseren ter 
vervanging. 
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o Chiro Terdonck: voorstander om te bekijken of het mogelijk is om de datum te 
veranderen en toch de Vlottentocht te behouden. 

o Chiro St-Filippus jongens: voorstel om een ‘Massaspelen-event’ te organiseren 
met alle jeugdverenigingen. 

o JH Kaddish: voorstel om een voetbaltornooi te organiseren met alle 
jeugdverenigingen. 

Voorstel tot het oprichten van een werkgroep om hier verder over na te denken en met de 
voorgestelde ideeën aan de slag te gaan. (In de werkgroep zetelen 4-6 leden van de jeugdraad). 
Volgende kandidaten stellen zich kandidaat vanuit de verenigingen: 

- Jasmien Van Roey (JH Kaddish), Robbe Baes (Chiro St-Filippus jongens), Sil De Crom 
(Chiro Terdonck), Dries De Groote (Chiro Bloemendaal), Roel Soetewey (Chiro Terdonck), 
Maurice Verheyen (S&G 14) 

- KSA-afdelingen bevragen hun achterban of er iemand wenst aan te sluiten bij de 
werkgroep.  
 

b) Jeugdtreffen 
 

Op 22/11/2022 wordt opnieuw het Jeugdtreffen georganiseerd. Voor deze speciale jeugdraad zullen 
ook alle volwassen begeleiding, groepsleiding, proost, e.d. een uitnodiging ontvangen. Aan de 
verantwoordelijke van de jeugdraad wordt gevraagd om minstens 1 week op voorhand door te geven 
wie de vereniging tijdens het Jeugdtreffen zal vertegenwoordigen. (Max 4 tot 5p. per vereniging) 
  

c) Evaluatie jongerenfuif 
 

Op 7/10/2022 vond opnieuw de jongerenfuif plaats. Veel aanwezige helpende handen vanuit Chiro 
St-Filippus Meisjes. Er wordt tijdens de vergadering nogmaals benadrukt dat dit een evenement is 
georganiseerd vanuit de Jeugdraad. Hierbij worden ook inkomsten gegenereerd voor de verdere 
jeugdraadwerking. Het zou fijn zijn mocht er vanuit andere verenigingen ook hulp komen. 
 
Verder werd tijdens de laatste editie vastgesteld dat jongeren veel meer water drinken dan 
voorgaande jaren. Positieve evolutie die we meenemen naar de drankbestelling van komende 
edities.  Volgende jongerenfuif: vrijdag na de paasvakantie 21/04/2023. 
 
Opnieuw een oproep naar de verschillende verenigingen om vrijwilligers te verzamelen om komende 
edities mee te ondersteunen en tot een nieuw succes te maken.  
 

d) Evaluatie Dag van de jeugdbeweging 
 
Op 21/10/2022 werd opnieuw de dag van de jeugdbeweging georganiseerd. Het concept (gratis 
hotdog en drankje voor wie in uniform aankomt) werd behouden zoals vorig jaar. Aangezien er geen 
gegadigden waren om mee de Dag van de jeugdbeweging te organiseren werd er niets bijkomend 
georganiseerd. Tijdens het evenement zijn ongeveer 470 hotdogs en evenveel drankjes uitgedeeld.  
 
Er werd van elke vereniging een afvaardiging gevraagd om te helpen bij opbouw/afbraak en het 
verwelkomen van de eigen leden. Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat er van beide 
Scouts en KSA-afdelingen niemand van de leiding aanwezig kon zijn. De leden van deze verenigingen 
waren wel duidelijk aanwezig, wat het extra jammer maakt. 
 
Voor de organisatie van de eerstvolgende editie, zal er op de jeugdraad van maart of april een 
werkgroep worden samengesteld vanuit de verschillende verenigingen. 
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7) Varia 
o Oudejaarsnachtbussen 

- Er werd navraag gedaan bij alle andere deelnemende gemeenten. Allen zullen opnieuw 
participeren alsook de gemeente Schoten. Aanvraag hiervoor werd al besproken in het 
college van burgemeester en schepenen. 

- Jeugdraad vraagt om nadien duidelijke cijfers terug te krijgen vanuit De Lijn om te 
bekijken of de oudejaarsnachtbussen voornamelijk gebruikt worden door de jeugd.  

o Sinterklaasstoet 26/11/2022 
- De handelaarsvereniging ‘Geniet van Schoten’ zal dit jaar de Sinterklaasstoet 

organiseren. Alle verenigingen ontvingen intussen een mail met praktische informatie 
om zich hiervoor in te schrijven.  

o Lokalentocht 
- Komt overeen met een kroegentocht maar in plaats van langs cafés en horeca-

aangelegenheden wordt er langs de jeugdverenigingen gegaan. Iedereen kan hieraan 
deelnemen.  

- Positief voor de eigen vereniging (financieel) en teambuilding onder de verschillende 
verenigingen. 

- Organisatoren: Roel Soetewey (Chiro Terdonck), Sofie Langers (Chiro St-Filippus meisjes), 
Jasmien Van Roey (JH Kaddish), Sil De Crom (Chiro Terdonck), Emma Lefeber (Chiro St-
Filippus meisjes) 

- De werkgroep voorziet tegen de jeugdraad van 13 december 2022 een voorstel voor 
datum en uitwerkingsconcept.  

o Scheldeprijs (05/04/2023): organisatie vraagt elk jaar naar jeugdverenigingen die willen 
helpen bij opstellen en afbreken. Hier staat ook een financiële tegemoetkoming tegenover 
voor de participerende verenigingen. 

o Er komen veel vragen bij het schepencollege over de stijgende energie en gasprijzen. Vraag 
of er jeugdverenigingen zijn die hierdoor in de problemen komen?  
- S&G 62: aan het tempo dat de prijzen stijgen, is er geen ruimte meer om verdere 

verbouwingen te doen aan onze lokalen. 
- Chiro St Filippus meisjes: weinig tot geen zicht op de financiële kant, maar er wordt wel 

erg op gelet dat er niet te veel verbruikt wordt. 
- Chiro Terdonck: enkel de lokalen hebben nog handschakelaars, alle andere verlichting is 

met een timer. De verwarming kan max 3u branden. 
o Vlaggenroof: de laatste periode is er veel te doen geweest over vlaggen stelen van andere 

jeugdverenigingen. Hierover zijn nooit eerder afspraken gemaakt. We bespreken dit 
uitgebreider in ‘Wat leeft er?’ op de jeugdraad van 13 december 2022. 

o S&G 62: los van de vlaggenroof, wordt er nog ander materiaal tussen verenigingen 
ontvreemd. Er wordt tussen alle verenigingen overeengekomen dat stelen en zaken kapot 
maken niet kan. Verenigingen die nog weet hebben van dergelijke zaken maken hierover met 
elkaar goede afspraken. Ontvreemde materialen worden terugbezorgd. 

o Chiro Terdonck: voor aankomende evenementen werden er affiches geplakt op de daarvoor 
bestemde Jeugd-infoborden. Deze werden overplakt door een Chiro uit Schilde. De dienst 
evenementen is hiervan op de hoogte en zal de desbetreffende vereniging hierover 
contacteren en het reglement van de jeugd-infoborden bezorgen. 
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8) Evenementen 
- 4planet VZW: 11/12/22: planten een bos in Schoten. Alle verenigingen zijn welkom 
- S&G 62: marsepein verkoop: 0,5kg kost 6 euro en 1kg kost 11 euro. Alle info om te 

bestellen kan via de website van de scouts gevonden worden 
- Chiro Terdonck: 4/5/6 november: Pitaweekend 
- Chiro Terdonck: 26 november: ‘Schoten naar de Kloten’ – Feest van de aspi’s met 

verkoop van eigen bier 
- Chiro St Filippus meisjes: 4/5/6 november: feestje-restaurant-bodega. Thema: ‘Foor’. Alle 

info te vinden op facebook. Zondagnamiddag: act van de leden 
- Chiro Bloemendaal: 30 oktober: Spek en ei 

 
9) Mededelingen 

- Er vond een kennismakingsgesprek plaats tussen de jeugdconsulent en de 
overkoepelende organisatie van KLJ.  

- Annick (vorige jeugdconsulent) en Dorien (vorige voorzitster jeugdraad) werden 
uitgenodigd voor een feestelijk afscheid.  

 
 
Volgende jeugdraad: 13/12/2022 – Chiro Terdonck 

 
 

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

Joeri Vinck 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 


