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1. Verslagen Jeugdraad op Districtsraad van Berchem 

 

Onze goedgekeurde verslagen moeten worden voorgelegd aan de districtsraad, ter kennisneming. Momenteel 

is onze werkwijze als volgt: wij mailen het verslag door, als er na 2 weken geen reactie is wordt het verslag 

automatisch goedgekeurd. Zijn er toch opmerkingen mogen deze per mail worden doorgestuurd en passen wij 

het verslag nog aan.  

De jeugdraad vindt dit een goede manier van werken en is dus akkoord om zo verder te blijven werken.  

De verslagen kan je ook allemaal online terug vinden. Hier de link: 

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

 

2. Adviesvraag nota binnengemeentelijke decentralisatie 

 

Op de gezamenlijke raadscommissie over decentralisatie op 15 maart 2017 werd gevraagd om een nota 

binnengemeentelijke decentralisatie voor te  leggen aan de stedelijke conferenties van de adviesraden. In de 

 
Titel  Jeugdraad Berchem 

Datum: 09/05/2017, 19:30 uur - 21.00 uur –aansluitend DR Zilverbeek 

Plaats:  De 50/37
e
, Hostadestraat  22, 2600 Berchem 

Volgnummer: JRBE09052017 

Datum volgende 

vergaderingen: 

 

26/09/2017 om 19u30 bij de jeugddienst Berchem  

Lange Pastoorstraat 28, 2600 Berchem  

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 

 

Goedgekeurd 

verslag: Benthe Adriaenssens 

Commentaar:  

 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

Magy De Bie Jeugdconsulent Elias De Saegher 22
e 

 

Benthe Adriaenssens Jeugdwerker Tanguy Ophoff 11
e
 + 12

e
  

Alexander Van Uffelen Tarcidal Laurens Peeters Den 8 

Anna Mous Tarcidal Laurens Simons Den 8 

Marie Van Caster 1
e
 Notre Dame Ilias El Bouyalaoui Kras 

Charlotte Plaisant 1
e
 Notre Dame Isaura De Cleen 50/37

e
  

Hanne Boyens vzw Kunstroedel Jeroen Pyra 50/37
e
 

Dries Chabot vzw Kunstroedel + 22
e
  Rik Smeets  

Lisa Grielens KSA Berchemerburcht Thibault Habotte 14
e
 Albert 1 

Michiel Apers KSA Berchemerburcht   

Verontschuldigd 

    

Gastsprekers 



bijlage vinden jullie dit voorstel terug waarover advies aan de jeugdraad stad Antwerpen (= de som van de 

districtsjeugdraden) gevraagd wordt. 

Voor dit advies worden de verschillende raden zeer vroeg mee ingeschakeld. De nota werd nog niet 

goedgekeurd door de college van Burgemeester en schepenen.  

De visie achter de decentralisatie is dat de stad Antwerpen zo dicht mogelijk bij de burger wil staan, vandaar 

het voorstel om nog meer te decentraliseren. 

 

Ann De Potter, de Bestuurscoördinator van district Berchem, is de nota komen toelichten. Ze heeft ook het 

advies van de districtsraad van Berchem toegelicht.  

 

De punten die op de jeugdraad het meeste naar boven kwamen tijdens het bespreken van de nota waren: 

- Dat er maar 1 duidelijk aanspreekpunt zou zijn is een goed zaak. 

- Er zijn veel vragen en bezorgdheid over hoe de subsidies dan verdeeld gaan worden. 

Het volledige advies is naar iedereen van de jeugdraad doorgestuurd op 10/05/2017. 

Dit zal na goedkeuring ook verschijnen op de site van District Berchem. 

 

3. Be a star - evaluatie 

 

Bedankingmoment jeugdvrijwilligers 21/4    

Vanuit Berchem zijn er maar 2 verenigingen gegaan. 

-KSA Berghemerburcht : zij vonden het geen goede editie:  

- De locatie sprak niet echt aan 

- De muziek was niet leuk 

-      Om 1 uur was zo goed als iedereen naar huis 

-Kras: zij vonden het wel een leuke editie 

- Lekkere pizza! 

- Fijne programmatie 

- Iedereen was wel redelijk vroeg weg 

- Jammer dat er ook veel jongeren binnen waren die geen ticket hadden 

 

4. Rondje jeugdbewegingen  

- KSA Berghemerburcht : niets speciaals de laatste maanden 

 

- VZW kunstroedel:  klein kunst festival voor en door jongeren georganiseerd, vond plaats op 30/4 

in/aan de lokalen van den 22e.  De inkleding gebeurd door jonge kunstenaars en jonge muzikanten. 

Deze eerste editie was heel leuk! Binnenkort is de evaluatie. Er is wel wat misgelopen, ze zijn 

bijvoorbeeld nog steeds aan het afbouwen. 

Er is al nagedacht om alles volgend jaar buiten te organiseren in plaats van binnen en buiten. 

 

- 22
e
 : geen puntjes 

 

- 1
ste

: De tenten zijn nagekeken. Er moeten een paar nieuwe dingen besteld worden.  

Ze hebben moeilijkheden om een chauffeur te vinden voor hun camion. 

 

- 14
de

: Ze hebben het zeer druk, met integratie van de nieuwe groep, de 42
ste

 Boechout. Een gedeelde 

identiteit vinden is niet makkelijk, maar praktisch is het goed haalbaar. Onder welke vzw de grond van 

den 42 toegewezen word is nog af te wachten. 

De Jins maken zich klaar voor Nepal, 10 leden + 4 leiding. Hier en daar moeten er nog extra geld 

inzamelingsacties gebeuren. 

In oktober is er een  banket, hier zal de nieuwe groep officieel worden voorgesteld. 

Vanaf 1 september zijn ze al wel 1 groep.  

 



- Kras: Ilias licht kort toe wie Kras is en doet: een werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren, ze hebben vaste clubjes en speelmomenten zoals bij de jeugdbewegingen, en ook een 

pleintjeswerking. Ilias is als jongerenwerker van Kras ook bezig met het toeleiden van jeugd naar 

onderwijs en arbeid. 

Ilias geeft aan dat de werking van Kras veel heeft aan Simon Stoffels = de vrijetijdstoeleider van 

Berchem. Simon begeleidt mensen individueel in hun zoektocht naar een geschikt vrijetijdsaanbod en 

helpt met het wegwerken van drempels (financieel, vervoer,…).  

 

- 50/37:Goed groepsweekend gehad. 

Festiveuzzel (festival op 6/5, op de terreinen van de 50/37) was een goede editie 

 

- 11
de

: leidingweekend was fijn (paasverlof)  

Op een diner voor ouders bereiken ze moeilijk ouders van leden, ze weten niet goed hoe dit komt. 

Geen goede communicatie?   

tips: in je mails vragen naar een antwoord “uit beleefdheid” 

ouderavond per tak inrichten ipv ineens voor de hele groep, dan voelen ouders zich misschien meer 

aangesproken? 

 

- Rik: inwoner in Berchem, is ook scholierenvertegenwoordiger van de Vlaams Scholieren Koepel maar 

zit hier als individuele jongere. Wil gaan voor een leefbaar Berchem. Vb: hoe kunnen we samenwerken 

om jongeren, die veel voor een scherm zitten, meer buiten te krijgen. 

Hij wil hierover graag van gedachten wisselen met andere jongeren. De andere leden van de jeugdraad 

zien dit zeker zitten, we spreken af om de volgende bijeenkomst een aantal van Rik’s punten op de 

agenda te zetten.  

 

- 8
ste

:  hebben nog steeds een tekort aan welpen. Dit werd doorgegeven aan CS/JEUGD voor een 

mogelijk ondersteuningstraject. Als de jeugddienst antwoord krijgt, sturen ze het door. 

 

- Tarcidall: spaghettislag en gezinsdag gehad, super editie 

Veel enthousiaste ouders, harde kern. 

Leidingsprobleem volgend jaar werd ook reeds doorgegeven aan CS/JEUGD. 

5. Varia 

Projectsubsidies Berchem  moeilijk te vinden op de site. De jeugddienst kaart dit nog eens aan. 

Info van de jeugddienst: de stad is gestart met de opstart van een jongerenredactie. We zullen deze 

bekommernis ook aan deze jongerenredactie doorgeven.  

 

6. Nieuwe data + locaties afspreken 

 

Dinsdag  19/09/2017 om 19u30 bij Jeugddienst Berchem. 

Wij voorzien een traktatie voor het vieren van het nieuwe werkingsjaar. 

 

Dinsdag 17/10/2017 van 19-22u op de jeugddienst – vorming crisissituaties 

 

Acties:      Wie:  aan:       wanneer: 

 

 

Dikke merci voor jullie aanwezigheid en inzet! 

Aankaarten projectsubsidies moeilijk de 

vinden op site 
jeugddienst communicatiedienst   

Agendapunten aanleveren allen jeugddienst   

aanpassingen en aanvullingen op verslag 

doorsturen  
allen jeugddienst   


