
Aanwezigen 

 

Wim Seghers     

 

1. Toelichting speelruimteweefels (Wim Seghers) 

 

Zeker te onthouden bij toekomstige plannen en adviezen om er eventueel bij te nemen.  

Hier vind je nog info over de speelruimteweefels: 

https://www.antwerpen.be/nl/info/57e3c42e15fb6d2b200ec37f/antwerpse-speelweefselplannen 

https://www.antwerpen.be/nl/info/56f26d2fcaa8a73a3e8b45e4/verkeersveiligheidsprijs-2016-voor-

antwerpse-speelweefselplannen  

filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=wDRPNAmaoTs&t=37s  

 

 

 

 

 

 
Titel  Jeugdraad Berchem 

Datum: 13/12/2016, 19:30 uur - 21.30 uur 

Plaats:  Ksa Berghemerburcht 

Volgnummer: JR13122016 

Datum volgende 

vergaderingen: 

 

14/2 om 19u30 op de jeugddienst (met kleine Valentijnssurprise ☺) – 

aansluitend districtsraad Zilverbeek, om 21u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 

 

Goedgekeurd 

verslag: Benthe Adriaenssens 

Commentaar:  
 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

Magy De Bie Jeugdconsulent   

Benthe Adriaenssens Jeugdwerker   

Jeroen Beugniers Den 22 Sint- Albertus Arnoud Struyf 11
e
 PVL 

Elias De Saegher Den 22 Sint- Albertus Stéphane Deffontaine 
11

e
 PVL & akabe de 

koalabeertjes 

Michiel Apers Ksa Berghemerburcht Thibault Habotte De 14e 

Bram Callewaert Ksa Berghemerburcht Laurens Peeters Den 8 

Victoria Hopchet 1
e
 Notre Dame Laurens Simons Den 8 

Marie Van Caster 1
e
 Notre Dame Ilias El Bouyalaoui Krass 

Verontschuldigd 

  Sara Adams Ksa Tarcidall 

  Anna Rous Ksa Tarcidall 

Gastsprekers 



2. Adviesvraag betalend A-kaart aanbod jeugddiensten  

 

Vorige week vrijdag 25/11 heeft het college van burgemeester en schepenen de adviesvraag 

goedgekeurd omtrent het betalend A-kaart aanbod. 

Het is de bedoeling dat er een antwoord wordt gegeven op een 7-tal vragen.  

Lees zeker het voorstel tot aanpassing van het retributiereglement helemaal door.  

 

Jeugdraad Berchem geeft een negatief advies en vondt dat, aan de hand van de cijfers, het betalende 

aanbod goed werkt. Ook gaf JRBE aan dat diversiteit onder de verschillende districten nodig is en dat 

er misschien een compensatie kan komen in de vorm van bijvoorbeeld een vier uurtje, ipv een 

“categorie 0€”in te voeren. 

 

3. districtsplein/Hogeweg – transitieplein 

Het masterplan van het districtsplein is pas voor langere termijn. Intussen wil het district wel al een 

transitieplein aanleggen. Een soort van proefopstelling/overgangssituatie waarbij de beschikbare 

ruimte al gebruikt wordt maar waar er nog geen definitieve inrichting plaatsheeft. Pas in het voorjaar 

2017 zal duidelijk zijn wanneer het transitieplein gaat ingericht worden. Het is maar op dat moment 

dat district Berchem naar de buurt wil communiceren over wat er staat te gebeuren. Aansluitend 

wordt dit op de adviesraden geagendeerd. 

 

4. Antwoord op advies aankoopvoorstellen uitleendienst Zappa 

- Fijn dat er een antwoord is gekomen van de schepen.  

- Het is inderdaad zo dat er vaak dingen kapot zijn bij afhaling. opmerking JDBE: blijven 

doorgeven als er dingen niet in orde zijn, alleen dan kan er verandering komen. 

 

Dit hebben we nog gevonden in hun regelement: 

Artikel 7. Staat van het materiaal bij afhaling of levering  

Bij levering of afhaling wordt de staat van het materiaal in het bijzijn van de aanvrager/gebruiker 

gecontroleerd. Door ondertekening van het ontleenformulier bevestigt de aanvrager/gebruiker dat het 

materiaal functioneert en volledig is. Het materiaal moet in dezelfde staat terug worden afgeleverd. Eventuele 

gebreken worden genoteerd op het ontleenformulier 

 

- Magy gaat na of het op de site kan vermeld worden dat het materiaal bij afhaling altijd 

samen nagekeken kan worden. Zeker de moeite om dit dus te doen! 

- wie allemaal kan uitlenen bij Zappa:  
o Leden van een erkende jeugdvereniging 
o Jongeren onder de 26 jaar 

 

5. Districtssubsidies via verenigingendatabank 

 

Vanaf ergens in 2017 zullen de Berchemse subsidies, net als de stedelijke, aangevraagd moeten 

worden via de verenigingendatabank. We houden jullie op de hoogte! 

Bijkomend: 

-infrasubsidies district worden amper aangevraagd, dus budget hiervoor verlaagt. 

-vergeet niet onze projectsubsidies jeugd! 

 

Hier vind je alle info in verband met de Berchemse subsidies voor jeugdverenigingen: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/jeugd-7/subsidies-voor-

jeugdverenigingen-berchem 

 



Hier over de Berchemse projectsubsidies voor jeugd: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/jeugd-7/projecttoelage-voor-

jeugdinitiatieven-in-berchem 

 

Hier over de stedelijke subsidies: 

https://www.antwerpen.be/nl/info/55fbe5d0afa8a7905c8b4589/welke-subsidies-zijn-er-voor-

jeugdverenigingen 

 

En Stadsmakers heeft ook nog een aantal subsidiemogelijkheden: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/projectsubsidies 

 

6. Info en vragen van de jeugddienst 

 

-Nieuwjaarsdrink 29/1 

De volgende groepen doen mee met de nieuwjaarsdrink: 

- 1
e
 Notre Dame 

- KSA Berchemerburcht 

- 22
e
 Sint Albertus 

- KSA Tarcidal 

Heb je nog vragen ja kan altijd bij Ann Meurin terecht 

03 338 40 66 of ann.meurin@stad.antwerpen.be 

-de Vlaamse Buitenspeeldag is dit jaar op woensdag 19/4 

Jullie zijn steeds welkom om mee te werken of om met een groep kinderen te komen. 

Als je vragen hebt kan je terecht bij Benthe. 

-Vraag van de schepen van jeugd: hoe kunnen wij als jeugddienst tieners het beste bereiken? Idee 

gaming event: wat is in, wat werkt? Waarmee trekken we tieners? 

Het idee van een fifa tornooi, met voorrondes en verschillende locaties lijkt de jeugdraad wel wat. 

Met LAN-party’s trek je niet echt volk als het zo kleinschalig is. 

7. Rondje jeugdbewegingen  

 

Waar zijn de verschillende jeugdbewegingen mee bezig? Zijn er vragen voor de jeugddienst – voor de 

anderen? 

 

11
e
 /12

e
  

- Ze hebben een nieuw gereedschapkot nodig. Zijn bezig met hun subsidie aanvraag en hebben 

al een afspraak hiervoor bij Bjorn. 

- Enkele vragen mbt subsidies + antwoord van de jeugddienst: 

o De districtssubsidie “kleine herstellings- en verfraaiingswerken” is afgelast (met 

goedkeuring van de jeugdraad), in de plaats hebben we nu werkingssubsidies: 

250€/groep/jaar 

o De stedelijke subsidie “aankoop groot materiaal” bestaat niet meer, in de plaats krijgt 

nu elke groep 800€ extra werkingssubsidies  

o bestaat er nog zoiets als een subsidie “dringende herstellingen”? voor aanvragen 

met betrekking tot veiligheidswerken en bij dringende aanvragen, geeft de stad 

Antwerpen advies. Als het gaat om dringende herstellingswerken overlegt de 

aanvrager de eerstvolgende werkdag met de stad Antwerpen over de verdere 



procedure. Concreet komt het er dus op neer dat ze de dringende herstellingen 

mogen laten doen maar dat ze de jeugddienst zo snel mogelijk (eerstvolgende 

werkdag) hierover moeten inlichten (telefonisch/per mail…) 

- Er zouden dan toch plannen gemaakt zijn voor een fusie van de 11
e
 en de 12

e 
 

Ze gaan dit proberen af te blokken, Magy informeert nog eens bij Ilias. De 11
e
 en de 12

e
 

hebben een duidelijk andere doelgroep. 

 

8e 

- Er zijn te weinig welpen (jongens 3de leerjaar t.e.m. 5de leerjaar). De welpen zijn nu maar 

met 10. 

- Graag de volgende jeugdraad niet in de les vrije week (van 6/2 tot 10/2)  

 

KSA Berghemerburcht 

- Dit weekend driekoningenstoet in de driekoningenstraat. Heel de groep gaat verkleed in een 

stoet de driekoningenstraat door om te zingen.  

- Ze hebben ook een afspraak met Bjorn omtrent de subsidies 

- Er is een negatief advies gekomen voor de elektriciteit 

- De communicatie tussen de KSA en de pastoor loopt stroef, er is nu afgesproken om samen 

met de oudervereniging te proberen te praten met de pastoor. 

 

22
e 
 
- De ramen van het lokaal zijn toe aan vervanging. Ze zijn nu aan het twijfelen om deze nu al te 

vervangen of te wachten tot de bouw van het vernieuwde stadion van Berchem Sport. Magy 

vraagt de timing nog eens na. 
 

 

14
e
  

- Gaan waarschijnlijk fusioneren met de 42
e
 van Boechout.

 

- Hun aanvraag voor infrastructuur subsidies loopt, ze hebben ook al een afspraak bij Bjorn
 

- De jins gaan dit jaar op kamp naar Nepal, hier gaan ze een vrijwilligersproject helpen met het 

heropbouwen van woningen. (misschien is dit wel een interessante om te bekijken 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen/subsidies/subsidies-voor-

ontwikkelingssamenwerking )
 

 

8. Varia 

- De jeugdraad zal in de winter steeds doorgaan in de jeugddienst, daar is het namelijk altijd 

warm. 

- Hier de contact gegevens van Ilias : im@scoutsengidsenvlaanderen.be (= stadsondersteuner) 

o Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw 

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 

+32 3 231 16 20 

info@scoutsengidsenvlaanderen.be 

 

 

9. Nieuwe data + locaties afspreken 

 

Dinsdag 14/2 om 19u30 in de jeugddienst - met een Valentijns verrassing. Aansluitend districtsraad 

scoutsdistrict Zilverbeek, om 21u 

 

 

 

 



Acties:       Wie:  aan:       wanneer: 

 

 

Dikke merci voor jullie aanwezigheid en inzet! 

aanpassingen en aanvullingen op verslag 

doorsturen (het is jullie vergadering) 
iedereen Aan JD ASAP  

agendapunten aanleveren voor volgende JR   

(het is jullie vergadering) 
iedereen aan JD ASAP  

Horen bij Ilias hoe het zit met de fusie van de 

11
e
 en de 12

e
  

Magy 11
e
    

Hoort of het mogelijk is om op de site van Zappa 

te vermeld dat controle van materiaal bij 

afhaling mogelijk is 

Magy Aan JR   

Timing stadion Berchem Sport?  Magy den 22e asap  


