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Verslag vergadering jeugdraad 26 september 2017, 
werkingsjaar 2017-2018. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Glenn Van Roey en Olivier Coppens 

3. Algemeen: 

 19u30: onthaal van nieuwe vertegenwoordigers met toelichting over het huishoudelijk reglement, statuten, 

vergaderprincipes, aanwezigheidslijst, … 

 Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen. Bijkomend worden de gegevens voor de 

website, verantwoordelijken, OCMW en de jeugdraadsleden rondgedeeld voor nazicht. 

 Voorstelling van Laura Peelman, de nieuwe jeugdwelzijnswerker. 

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Erkenning jeugdverenigingen 

 Bestuur jeugdraad 

 Subsidiedossiers 2016-2017 

 Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar 

 Vorming ASS 

 Wat leeft er? 

 Samenaankoop AED-toestellen 

 Grote verbouwingen Meisjeschiro Sint-Filippus - aanvraag 

 Grote verbouwingen Chiro Bloemendaal - voorschot 

 Projectsubsidies: Chiro Don Bosco en TnT 

 Activiteiten jeugdraad: Vlottentocht, Jongerenfuif, Jeugdtreffen en Sinterklaasstoet 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Erkenning jeugdverenigingen: 

Samen met de subsidiedossiers worden de aanvragen tot erkenning ingeleverd. Deze aanvragen moeten 

goedgekeurd worden voordat de vereniging in aanmerking komt voor subsidie tijdens het komende werkingsjaar. 

Volgende verenigingen vragen een erkenning aan, met één wijziging. VKSJ Gudrun wordt KSA Gudrun: 

Jeugdbewegingen Jeugdhuizen Amateuristische 

kunstbeoefening voor jongeren 

Speelplein 

Chiro St. Filippus meisjes Jeugdhuis Kaddish 

vzw 

Toneelgroep Enaxi vzw Koraal vzw  

(speelplein Horst) Chiro St. Filippus jongens Circant vzw 

Chiro Terdonck  Toneelgroep TnT  

Chiro St. Jozef Bloemendaal  

Chiro Don Bosco 

Chiro Antoontje 

Scouts & Gidsen 14de OLV ten Bos 

Scouts & Gidsen 62ste MVB 

KSA St. Jan Bergmans 

KSA Gudrun 

De jeugdraad adviseert eenparig positief op deze vraag. De erkenning wordt aan het college van burgemeester en 

schepenen voorgelegd. 

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%2020170926.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/huishoudelijk%20reglement%20jeugdraad%202017-2018.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/statuten%20jeugdraad%202017.pdf
http://www.jeugdraad-schoten.be/downloads/vergaderprincipes-jeugdraad
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5.2. Bestuur jeugdraad: ontslagname huidig bestuur, verkiezing en aanstelling nieuw bestuur: 

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe werkingsjaar moeten we een nieuw bestuur aanstellen en is het huidig 

bestuur uittredend. De kandidaten voor een nieuw bestuursmandaat kwamen op 20 september samen om een 

samenstelling van bestuur te bespreken.  

De samenstelling van het nieuwe bestuur:  

 Voorzitter: Julie Geens 

 Bestuursleden: Glenn Van Roey   

                   Dieter Peeters   

                            Peter Colpaert 

   Jelmer Snoeys 

   Olivier Coppens   

   Andy Willemsens 

   Secretaris: Ivan Dierckx (JD) 

 Penningmeester: Joost De Bondt (JD) 

 Afscheidnemend: Ine Evens en Sven Maes 

Glenn Van Roey en Olivier Coppens, beiden afwezig, moeten nog kenbaar maken voor welke vereniging zij in de 

jeugdraad zullen zetelen. Deelname aan het dagelijks bestuur van de jeugdraad is in enkele gevallen uitgesloten dus 

deze kandidaatstelling is onder voorbehoud. Deze regels vindt u terug in artikel 8 van de statuten. 

De jeugdraad gaat akkoord met de intreding van het huidige bestuur. 

 

5.3. Subsidiedossier 2016-2017: 

De subsidiedocumenten, zoals overlopen tijdens vorige jeugdraad, moesten voor 14 september binnengebracht 

worden op de jeugddienst. We wachten nog op enkele aanvullingen maar de meeste zaken zijn toegekomen. 

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. 

* Volgende jeugdraad, 24 oktober, kunnen we advies geven en daarna kan heel het dossier doorgegeven worden om 

te laten betalen. 

 

5.4. Centrale agendapunten tijdens het werkingsjaar: 

Wouter Rombouts, schepen voor jeugd, stelde vorig jaar voor om te werken rond één of twee centrale thema’s. 

Deze kunnen we tijdens de verschillende vergaderingen bespreken en verder uitwerken. Voorbeeldthema’s zijn: 

klimaat en Burgemeestersconvenant, toekomst Gelmelenpark en verkiezingen/Debattle. Vorig werkingsjaar werken 

we rond verkeersveiligheid. 

* We vragen aan alle leden om na te denken over een thema zodat we volgende vergadering kunnen beslissen over 

het onderwerp.  

 

5.5. Vorming ASS: 

Sinds enkele jaren organiseren we een vorming brandbestrijding maar tijdens de evaluatie van vorige editie bleek 

dat al veel leiding deze gevolgd heeft.  

Dit jaar opteren we om een vorming rond autismespectrumstoornis te geven voor jeugdwerkers met uitbreiding naar 

kinderverzorgers, begeleiders kinderopvang, trainers van sportclubs met jeugdwerking,…  

We vroegen aan Het Raster vzw om deze vorming te geven op zaterdag 9 december van 10u tot 12u in JH Kaddish. 

Aansluitend aan de vorming is er nog voldoende tijd om bijkomende vragen te stellen. 

* Noteer dit alvast in uw agenda! 
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5.6. Wat leeft er ? Thema: ideeën geven 

Vorig jaar konden we zeer goede ideeën terugvinden op de uitgedeelde briefjes. Ook dit jaar willen we graag jullie 

input om de ‘wat leeft er?’ te vullen. Volgende ideeën worden aangereikt: 

- Drankmisbruik bij minderjarigen. 

- Inclusie binnen de groep kinderen, hoe neem ik dit aan? 

- Wat met te veel leden? 

- Hoe gaat jullie vereniging om met duurzaamheid en verspilling? 

- Relaties in de leidingsploeg. 

- Originele fundraising. 

- Ledenwerving. 2x 

- Wat met leden met een slechte thuissituatie? 3x 

- Wat doen andere jeugdbewegingen als de leden gaan slapen? Welke maatregelen,… 

- Teveel leden in 1 groep en te weinig plaats om te spelen (meer groene ruimte nodig). Leden 

weigeren? En op welke criteria? 

- Hoe sporen we best aspi’s aan om leiding te worden? 

- Mogen jongens en meisjes samen slapen op kamp? 

 

5.7. Samenaankoop AED-toestellen: 

Gemeente Schoten stelt voor om via een samenaankoop diverse AED-toestellen op het Schotense grondgebied te 

plaatsen. Hierbij is het voorstel dat de school, vereniging, bedrijf,… het toestel koopt tbv € 1.250,- of minder.  

Het gemeentebestuur koopt de buitenkast aan, sluit het onderhoudscontract af en staat in voor de reiniging. 

* Bespreek dit eens met de afdeling en nabijgelegen scholen of andere verenigingen.  

 

5.8. Grote verbouwingen Meisjeschiro Sint-Filippus: 

Tijdens de zomervakantie deed de Chiro een aanvraag voor grote verbouwingssubsidies. Omdat de timing van de 

werken zeer scherp was, werd dit dossier voorgelegd aan de gemeenteraad van 7 september 2017. We willen dit 

natuurlijk nog aan de jeugdraad voorleggen. 

Hun intentie is om volgende werken uit te voeren: 

· vervangen van de oude gaskachels door hoge rendementsketel met radiatoren; 

· vervangen van de ramen met enkel glas door hoge rendementsbeglazing; 

· verwijderen van de verzakte vloer en onderliggende zavel en vervangen door gepolierde beton met vloerisolatie; 

· vervangen van de riolering wegens lekken met vocht en schimmel tot gevolg; 

· aanpassen van de keuken; 

· voorzien van nieuw leidingslokaal. 

De vereniging doet een aanvraag tot subsidie voor de eerste drie posten. De andere kosten nemen ze volledig voor 

eigen rekening. Hierdoor komen de te betoelagen posten op een totaalbedrag van 46.443,99 euro, goed voor een 

subsidiebedrag van 26.149,80 euro. 

 

5.9. Grote verbouwingen Chiro Bloemendaal: 

Chiro Bloemendaal zit in de laatste rechte lijn met hun verbouwingswerken. Om de laatste facturen te kunnen 

betalen vragen ze een derde voorschot aan van € 12.500 op basis van gemaakte onkosten die vervat zaten in hun 

aanvraag. Het gaat over elektriciteitswerken, gepolierde beton, een CV-ketel met keuring, bepleistering en sanitair. 

Ivan ging ter plaatse en stelde vast dat de werken effectief werden uitgevoerd en dat deze lokalen al een fameuze 

transformatie kregen. We vragen advies aan de jeugdraad om het volgende voorschot uit te laten betalen. Deze 

vraag wordt ook aan het college van burgemeester en schepenen gericht waarna de storting snel kan gebeuren. 

De jeugdraad adviseert eenparig positief. 
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5.10. Projectsubsidies: 

5.10.1. Chiro Don Bosco 

Chiro Don Bosco doet een aanvraag voor hun feestweekend van 29 en 30 april 2017 met optredens van 3 bands, 

huur installatie en bijhorende vergoedingen voor een bedrag van € 540,-. Hierbij komen ze aan de 

maximumsubsidie van € 500. 

Dit project wordt goedgekeurd. 

 

5.10.2. TnT 

TnT deed een theatervoorstelling ‘De Klok’ op 18 en 19 maart 2017. De kosten voor de opvoering, scripts, 

kostuums en decor bedragen € 562,68. Ook zij vragen € 500 subsidie aan. 

Dit project wordt goedgekeurd. 

 

5.10.3. Afrekeningen vorig jaar 

We ontvingen nog niet alle bewijsstukken van de andere aanvragen en doen een oproep aan de andere aanvragers 

om hier snel werk van te maken. 

 

5.11. Activiteiten jeugdraad: 

5.11.1. Vlottentocht: 

De jaarlijkse vlottentocht, ook georganiseerd door de jeugdraad, gaat door op zondag 1 oktober. We starten om 

14u00 ter hoogte van de Dalialaan en het stramien blijft ongewijzigd. De jeugddienst meet de dag ervoor de 

temperatuur van het water en communiceert dit met de deelnemers en via facebook. Hopelijk is het water warmer 

dan 16°C.  

Meer informatie vinden jullie terug in het reglement en op de flyers die worden rondgedeeld. 

Inschrijvingsformulieren moeten voor 28 september binnengebracht worden bij joost.debondt@schoten.be. 

Vrijwilligers die nog willen helpen zijn meer dan welkom en kunnen zich ook aanbieden bij Joost. 

 

5.11.2. Jongerenfuif: 

De jongerenfuif wordt twee maal per jaar georganiseerd door de jeugdraad met als doel de 12- tot 15-jarigen een 

leuke avond aan te bieden maar ook te tonen dat ze zich kunnen amuseren zonder alcohol of andere drugs. Het 

gigantische succes is een indicatie van de nood aan zo’n aanbod. 

De volgende jongerenfuif wordt georganiseerd op vrijdag 20 oktober, van 18u00 tot 23u00, in De Kaekelaar.  

Volgende principes worden wederom gevolgd: 

- Tijdstip: van 18u00 tot 23u00; 

- Alcohol- en rookvrij; 

- Voor jongeren die nét geen 16 jaar zijn; 

- De inkom bedraagt 2 euro en de tickets zijn uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar aan de balie vrije tijd. 

Meer info bij: joost.debondt@schoten.be. 

Vrijwilligers vanuit de jeugdraad: Wout, Tibo en Jolene. 

 

5.11.3. Jeugdtreffen: 

Het jeugdtreffen gaat dit jaar door op 21 november om 20u in JH Kaddish. 

De brandweer wil eerst een toelichting geven over brandveiligheid jeugdlokalen, tijdens het kamp en andere 

activiteiten. Dit gedurende een half uur.  

Daarna willen we hetzelfde stramien aanhouden waarbij we: 

- eerst kort algemene info geven aan de vergadertafel; 

- daarna kan iedereen shoppen met specifieke vragen per vereniging; 

mailto:joost.debondt@schoten.be
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/AfficheA3-10%202017%20groen.pdf
mailto:joost.debondt@schoten.be
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- 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. Hier een voorstel: 

- Financieel (subsidies, jubelerende 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,…) 

- Brandweer (vragen op eerdergenoemde vorming) 

* Indien gewenst kunnen andere externen nog uitgenodigd worden om iets toe te lichten. 

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

 

5.11.4. Sinterklaasstoet: 

Op zaterdag 25 november mogen we de Sint verwelkomen in Schoten. De stoet start om 14u aan het havenplein en 

komt om 14u30 aan op het Sint-Cordulaplein. Daar kunnen alle kinderen de Sint groeten. 

Indien gewenst kan men ook een theaterstuk ‘Pop voor de Sint’ volgen in de Kaekelaar. 

Zoals steeds zijn de jeugdverenigingen meer dan welkom om deel te nemen aan de stoet. Een perfect moment om 

uw vereniging in de kijker te zetten. De jeugdraad sponsort 1 kg snoep per deelnemer per vereniging. 

Je kunt natuurlijk ook naar het theaterstuk komen kijken. 

Verenigingen die voorlopig al meelopen zijn: Jongens- & Meisjeschiro St. Filippus en Muziekkapel KSA. 

* Volgende jeugdraad kan dit ook nog worden doorgegeven. 

 

6. Varia: 

 Volgende vergaderdata: 24/10, 12/12, 16/01, 20/02, 27/03, 8/05 en 19/06. 

Jeugdtreffen: 21/11 

 Dit jaar wordt het ‘Bal van de Burgemeester’ georganiseerd ten voordele van Enaxi en JH Kaddish. Enaxi 

helpt tijdens de receptie voor de sponsors. Het bal gaat door op 30 september in JH Kaddish. 

 Het bestuur van de jeugdraad stuurde kaartjes naar de kampplaatsen. Kwamen deze goed aan? 

 Tibo, Christophe en Julie werken een voorstel uit voor de lokalentocht van dit werkingsjaar. Volgende 

jeugdraad doen ze een voorstel. 

 Vanaf 1 januari 2018 mag JH Kaddish 2 part time beroepskrachten aannemen via middelen van Minister Sven 

Gatz voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. In Kaddish wordt er gefocust op de 

concertwerking en coöperatief ondernemen. Dit is voor één jaar maar hopelijk langer. Meer info volgt nog. 

 Zijn er nog variapunten? 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: dinsdag 24 oktober, om 20u00 in de lokalen van Chiro Terdonck. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx  


