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JEUGDRAAD 
22 november 2022 
 
Werkingsjaar 2022 - 2023 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Aantal aanwezigen per vereniging: 

- Chiro Antoontje:   4 
- Chiro Bloemendaal   4 
- Chiro Don Bosco   5 
- Chiro St Filippus Jongens  2 
- Chiro St Filippus Meisjes  4 
- S&G 14e o.l.v. Ten Bos   2 
- S&G 62e MVB    3 
- KSA Gudrun    2 
- KSA St Jan Berchmans   3 
- Enaxi VZW    3 
- JH Kaddish    0 
- Koraal VZW    0 

 
Verontschuldigd: Fleur Van Der Linden, Anouk Verstrepen, Soetkin Huysmans, Kobe Dox, Elise 
Beeckmans, Robbe Baes, Seppe Denis, Ghanta Devaux. 
 

Algemeen 
 
Tijdens het Jeugdtreffen, krijgen alle verenigingen de kans om informatie uit te wisselen en vragen te 
stellen aan de verschillende aanwezige partners en organisaties.  
 
Bij een hapje en een drankje is er ook de mogelijkheid om tussen de verschillende jeugdverenigingen 
onderling informatie uit te wisselen over de eigen werking. 
 
Elke vereniging krijgt een map overhandigd met flyers, brochures en affiches. Dit zowel van alle 
aanwezige organisaties als van organisaties die er vandaag niet bij kunnen zijn, maar wel gezorgd 
hebben voor informatie en bruikbare tools.  
 
Programma 

1) Onthaal 
2) Voorstelling aanwezigen 
3) Netwerken 
4) Afsluit 

 
1. Onthaal 

Er is een algemeen onthaal door de jeugdconsulent. Er wordt een korte toelichting gegeven over het 

programma en het verdere verloop van de avond.  

2. Voorstelling aanwezigen 
 
Alle aanwezigen stellen zich kort even voor, zowel vanuit de verschillende verenigingen, als de 
aanwezige organisaties en instanties. 
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3. Netwerken 

3.1. Jeugd Rode Kruis Vlaanderen 
 
Jongerenafdeling van Rode Kruis Vlaanderen (afdeling Wommelgem – Borsbeek) geeft een 
toelichting over hun eigen werking. Daarnaast geven zij ook bijkomende info over het volgen 
van een EHBO-vorming met je leidingploeg.  
 
Verenigingen kunnen hier terecht met vragen over EHBO, vorming, veilig spelen, … 
 

3.2. Inbraakpreventie – Dienst integrale veiligheid 
 
Dienst integrale veiligheid van de gemeenste Schoten komt toelichting geven over het BIN-
netwerk, inbraakpreventie e.d. Zo kunnen verenigingen die dit wensen een screening van 
hun lokalen laten uitvoeren om zo doelgericht bepaalde zaken aan te passen voor de eigen 
vereniging.  
 
Los van de informatie over veiligheidsthema’s kunnen er op het Jeugdtreffen ook fietsen 
gelabeld worden.  
 

3.3. UiTPAS – Evenementenloket 
 
Ken je UiTPAS al? Het is een spaarkaart waarmee je punten spaart wanneer je deelneemt 
aan cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten. Je gespaarde punten kan je daarna omruilen voor 
allerlei omruilvoordelen. Heb je het financieel moeilijk? Dan is er voor jou de UiTPAS aan 
kansentarief. Daarmee krijg je 80% korting als je deelneemt aan activiteiten in de regio Van 
Polder tot Kempen. 
 
Ook als vereniging kan je partner worden van de UiTPAS. In Schoten zijn Enaxi vzw, Chiro 
Don Bosco, Chiro St-Filippus Meisjes e.a. al aangesloten. Zo kunnen zij al tegemoetkomen 
aan leden die het financieel moeilijker hebben en kunnen ze hun trouwe leden ook belonen 
via het UiTPAS spaar- en ruilsysteem.  
 
Tijdens het Jeugdtreffen kan je kennismaken met Eva, onze lokale UiTPAS coördinator. Zij 
vertelt je wat de UiTPAS voor jou vereniging kan betekenen. Ook als je zelf nog geen UiTPAS 
hebt, kan je er eentje kopen aan €5,00 tijdens het Jeugdtreffen. Je krijgt meteen een aantal 
punten en welkomstvoordelen.  
 

3.4. Brandweer Schoten 
 
Brandweer Schoten is aanwezig tijdens het Jeugdtreffen om toelichting te geven bij de 
brandpreventieverslagen van de verschillende jeugdverenigingen. Daarnaast kan er ook info 
gevraagd worden omtrent de verdere aanpak en algemene vragen betreffende 
brandpreventie.  
 

3.5. Project Komaf – Bataljong 
 
Eind 2020 kregen Bataljong, De Ambrassade, Jint en Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de 
opdracht om samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te zetten voor geïntegreerd 
jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal. Met deze vraag kwam het Jeugdwerk voor Allen tot zijn 
einde en kreeg het vanaf 2022 een nieuw jasje onder de noemer Komaf. 
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Ons doel is om meer drempels naar vrije tijd te verlagen. Dus méér jeugdwerk en 
jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren op lokaal niveau. We schreven een 
meerjarenplan uit om een inclusiever jeugdwerk en jeugdaanbod te realiseren opdat meer 
kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan jeugdwerk en 
jeugdaanbod.   

 
Wat doet Komaf? Om bovenstaande waar te maken voorzien we een ondersteuningsaanbod 
voor de jeugd en hun lokale verenigingen, door in te zetten op vormingen en 
begeleidingstrajecten. Deze vertrekken uit de noden, behoeften, interesses en talenten van 
kinderen, jongeren en hun organisaties. Door middel van wat wij een’ menu kaart’ noemen 
kunnen organisaties de thema’s waarop ze meer willen inzetten of waarover ze hun kennis 
willen verbreden en verdiepen kiezen. Mogelijke vormingsthema's zijn kinderen en jongeren 
in de armoede, kinderen en jongeren met een beperking, de kracht van diversiteit, gender 
etc. 
 
 

3.6. Dienst Jeugd en Gezin 
 
Er wordt toelichting gegeven bij de subsidiewerking en bijhorende reglementering. Verder 
kunnen jeugdverenigingen ook terecht bij de dienst Jeugd en Gezin over thema’s als 
mutualiteit en regelgeving rond ‘leuren als jeugdvereniging’. 

 
4. Afsluit 
 
Na een boeiende avond vol informatie en toelichtingen, sluit de jeugdconsulent het Jeugdtreffen af.  

 

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

Joeri Vinck 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 


