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Verslag vergadering jeugdraad 10 december 2019 
werkingsjaar 2019-2020 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Peter Colpaert (Enaxi), Julie Geens (onafhankelijk) 

3. Algemeen: 

- Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. 

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Brandveiligheid jeugdlokalen 

 Evaluatie jeugdtreffen & Sinterklaasstoet 

 Wat leeft er? Thema: hoe verdien je geld met je vereniging en hoe ga je daarmee om? 

 Activiteiten jeugdraad: lokalentocht en interne activiteit 

 Varia 

 

5. Agendapunten: 

5.1. Brandveiligheid jeugdlokalen 

Exact 1 jaar geleden gaven we jullie per vereniging het advies en plan mee van MD Group met de mededeling om 

met dit plan aan de slag te gaan. Voor zover wij er zicht op hebben, is er bij weinig verenigingen iets mee gedaan. 

Tijdens het jeugdtreffen kwamen ook verschillende verenigingen melden dat deze adviezen verouderd zijn. Indien 

jullie een nieuw advies willen laten opmaken dan kunnen jullie dit op eigen initiatief doen en de kosten 

binnenbrengen voor subsidies.  

De laatste jaren werd er extra budget gegeven voor verbouwingskosten in het kader van brandveiligheid. 

Indien blijk dat na al deze jaren (7 om precies te zijn) er geen echte vooruitgang is in de lokalen, kan deze toelage 

terug geschroefd worden en dat willen we vermijden. 

Waarom doen we dit? 

 We vinden het belangrijk dat alle jeugdlokalen brandveilig zijn. 

 Zolang er geen officiële controle gebeurd is, mag er eigenlijk geen enkel lokaal verhuurd worden. 

 

Vorig werkingsjaar beloofde het bestuur verenigingen te belonen die een positief brandverslag konden voorleggen. 

Ze hoopten de verenigingen hiermee extra te motiveren. Net als de subsidies is dit aanbod eindig. We geven 

verenigingen nog 1 jaar (tot einde 2020) om hun jeugdlokalen in orde te brengen. 

 

Zit je nog met vragen? Neem ook eens een kijkje op www.jeugdlokalen.be.  

 

5.2. Evaluatie activiteiten:  

5.2.1. Jeugdtreffen: 

Op 19 november ging het jeugdtreffen door in jeugdhuis Kaddish met een mooie opkomst waarbij de meeste 

jeugdverenigingen waren vertegenwoordigd. 

Het jeugdtreffen is een activiteit van de jeugdraad waarbij we meer algemene informatie voor verenigingen geven. 

Achteraf is er dan tijd om gerichte vragen te stellen aan de jeugddienst. Thema’s die aan bod kwamen: financieel, 

gebouwen, armoede & welzijn, algemene gemeentelijke zaken. 

 

We willen dit graag evalueren om zo de informatie nog meer op jullie maat af te kunnen stemmen. 

 

 Het is een goed overlegmoment met de mensen van de jeugddienst om snel antwoorden te krijgen. 

 Aanwezige groepsleiding en VB’s vonden het zeer interessant en hebben veel bijgeleerd. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%2020191210.pdf
http://www.jeugdlokalen.be/
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 Enkele verenigingen schreven zich terug in om deel te nemen als organisatie aan de vrijetijdspas. 

 Buurtgerichte zorg: weinig reacties. Don Bosco vond dit wel een interessant thema. 

 Inbraakpreventie: de meeste verenigingen maakten een afspraak met de diefstalpreventieadviseurs. Ze vonden 

de informatie zeer nuttig.  

 

5.2.2. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 30 november ontvingen we de Sint in Schoten. De stoet startte om 14u00 aan het havenplein en kwam 

rond 15u00 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kwamen vele kinderen de Sint groeten. 

De stoet was gecombineerd met twee optredens van De Peatles in de Kaekelaar waarbij we ongeveer 280 kinderen 

als bezoekers hadden. Omdat het droog bleef, stonden er terug vele kinderen en ouders langs de weg. 

Jongens- & Meisjeschiro St. Filippus, Chiro Terdonck en Chiro Bloemendaal gingen mee in de stoet en zij kregen 

snoep van de jeugdraad ter ondersteuning. 

 Zowel meisjeschiro Sint-Filippus als Chiro Bloemendaal vonden dat ze te weinig snoep hadden ook al waren 

ze met best veel deelnemers.  

 Sommige ouders van Chiro Terdonck gaven aan dat kleine kinderen het snoep niet ver genoeg kunnen werpen 

wat tot gevaarlijke situaties leidt. 

 De organisatie neemt deze punten mee naar de evaluatie.  

 

5.3. Wat leeft er? Thema: Hoe verdien je als jeugdbeweging genoeg geld en hoe ga je er goed mee om 

De meeste verenigingen geven aan verschillende activiteiten te organiseren om geld in te zamelen. Het meeste van 

de opbrengst gaat naar kampuitgaven en verbouwingskosten. 

In bijna elke verenigingen regelt de VB, een ouder van leiding of een aparte persoon uit een steungroep, 

oudervereniging de financiën. Bij de KSA en Scouts 14e zijn de groepsleiding verantwoordelijk voor de financiën.  

 Koraal: jaarlijkse mosselsouper om grotere speeltuigen aan te kopen. 

 Scouts 62e: marsepeinverkoop, feestje, activiteiten van de oudervereniging. Opbrengst gaat integraal naar 

verbouwingswerken en brandveiligheid. 

 Chiro Antoontje: quiz, kaas-en wijavond, biercafé, …  

 Chiro Don Bosco: feestweekend, biercafé, … 

 Meisjeschiro Sint-Filippus: feestweekend, wafelverkoop, fuiven 

 Scouts 14e: marsepeinverkoop, per tak klusjes bij mensen thuis. 

 Jeugdhuis Kaddish: verschillende activiteiten (optredens, workshops, …) gaan integraal terug naar de werking. 

 Enaxi: jaarlijkse toneelvoorstelling 

 KSA Gudrun: hamburgerverkoop + acties van de steungroep (feestje, BBQ) 

 Chiro Terdonck: pitaweekend, Terdronckse feesten, … 

 Chiro Bloemendaal: verschillende activiteiten maar zijn aan het afbouwen omdat hun verbouwingen bijna af 

zijn.  

5.4. Activiteiten jeugdraad:  

5.4.1. Lokalentocht: 

Vorige vergadering werd de datum van de lokalentocht geprikt op zaterdag 7 december 2019. Chiro Bloemendaal, 

Jongenschiro Sint-Filippus en Chiro Terdonck namen deel. Het was een leuke editie maar het was jammer dat er 

enkel leiding was van de deelnemende lokalen. Het was eerder uitsluitend Chirovolk en dus minder van andere 

verenigingen. De lokalentocht is zeker voor herhaling vatbaar maar liefst met een extra locatie en wat meer 

variatie. 
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5.4.2. Interne activiteit: 

Vorige vergadering beslisten we om de interne activiteit op zaterdag 18 april 2020 door te laten gaan. 

De werkgroep kwam nog niet samen maar werkt een voorstel uit tegen de volgende jeugdraad. Het budget per 

deelnemer is 20 – 25 euro p.p.. Jongens- en meisjeschiro Sint-Filippus lieten weten niet te kunnen deelnemen.   

We geven een lijst mee aan de werkgroep waarop de activiteiten, timing en kostprijs van afgelopen jaren staan.  

Dit als leidraad om aan de slag te gaan.  

 

6. Varia:  

 Nieuw reglement jubilerende verenigingen 

De verenigingen hebben nu de keuze: ofwel uitgenodigd worden op het gemeentehuis ofwel zelf een receptie te 

organiseren, waarbij de gebruikelijke genodigden (raadsleden, ere-raadsleden,...) van de gemeente uitgenodigd 

worden ter plekke. Hiervoor wordt dan een budget voorzien. 

 

 Schoten loopt warm: indien verenigingen wil deelnemen aan Schoten loopt warm dan zijn ze nog steeds 

welkom op woensdag 18 december van 17u00 tot 21u00op de atletiekpiste in het park van Schoten.  

 

 Oudejaarsfeestbus: er worden affiches uitgedeeld om promotie te maken voor de oudejaarsbus. Er werden 

zoals afgesproken weer twee bussen gereserveerd zodat er elk half uur een bus in Schoten rijdt van oud op 

nieuw. 

 

 Tiny Forest: in maart wordt het eerste microbos in België aangeplant en dat op de terreinen van Campus Kajee. 

De officiële opening moet nog bevestigd worden maar zal 8 of 15 maart zijn. Verenigingen die met hun leden 

een boom willen komen planten, zijn meer dan welkom. Jeugdhuis Kaddish, Chiro Terdocnk, Meisjeschiro 

Sint-Filippus en Chiro Antoontje gaven aan interesse te hebben. Op de jeugdraad van januari zullen we de 

datum bevestigen. De KSA geeft aan dat ze op 7 maart een feestje hebben op de domeinen van Campus Kajee 

en vermoedelijk de dag erna nog aan het opruimen zijn.  

 

 Nieuwe verenigingendatabank vanaf 2020: vanaf 1 januari 2020 verdwijnen de bestaande lijsten van 

verenigingen van www.schoten.be. Vanaf dan publiceren we de nieuwe databank op de website. Wil je dat 

jouw vereniging na die datum nog te vinden is voor de Schotenaar? Dan meld je je aan voor 31 december 

2019. Het neemt maar vijf minuutjes in beslag. Het stappenplan wordt toegevoegd aan het verslag. 

Hulp nodig? 

We voorzien drie contactmomenten waarbij je hulp kan vragen aan een medewerker. Inschrijven is niet nodig. 

We helpen je graag verder op: 

• Dinsdag  17 december 2019 –14u00 tot 16u00 – Bibliotheek (Sint-Cordulaplein 13) 

• Woensdag 18 december 2019  – 10u00 tot 12u00 – Bibliotheek (Sint-Cordulaplein 13) 

• Donderdag 19 december 2019 – 16u00 tot 19u00 – Balie Vrije Tijd (Sint-Cordulastraat 10) 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld. Ze worden genoteerd op de algemene kalender. Je 

vindt de activiteiten van december en januari.  

Volgende vergadering: dinsdag 14 januari 2020 om 20u00 in Chiro Terdonck. 

Iedereen is ook van harte welkom op Schoten Schol, zondag 5 januari van 11u00 – 13u00 op het marktplein. 

 

 

Voor verslag, 

Annick Degrève 

http://www.schoten.be/
https://www.schoten.be/user/register
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20dec%202019.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/evenementen%20kalender%20jan%202020.pdf

