JEUGDRAAD 14/5/2018
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2 SUBSIDIEREGLEMENTEN JEUGD WILRIJK
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-
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Herinner u: op de jeugdraad van 19/2/2018 stonden de volgende 2 adviesvragen
geagendeerd:
1. Stedelijk reglement voor de erkenning als jeugdvereniging (adviesvraag gesteld
vanuit college burgemeester en schepenen stad Antwerpen).
2. Subsidiereglement jeugd (adviesvraag gesteld vanuit districtscollege). Voorstel
opgemaakt door de stedelijke jeugddienst.
De eerste adviesvraag kreeg een positief advies en de tweede een positief advies met
voorwaarden (aanpassing van de voorwaarden voor bepaling district waartoe een
jeugdvereniging zou behoren).
Het subsidiereglement jeugd werd uiteindelijk door het college op zitting van 16/4/2018
volledig afgevoerd en opdracht werd gegeven aan de jeugdconsulent om een reglement
uit te werken dat meer en beter is afgestemd op de Wilrijkse jeugdverenigingen en
jongeren (met integratie van de bestaande Wilrijkse subsidiereglementen voor
infrastructuur en Jeugdevenementen).
Het zijn spannende tijden, want Wilrijk is het enige Antwerpse district dat het voorstel
niet heeft goedgekeurd en dit zorgt links en rechts bij de stad voor de nodige animo en
gefrons van wenkbrauwen. Onze schepen van jeugd is echter van mening dat, aangezien
de decentralisatie de bevoegdheid over de jeugdsubsidies terug bij het district legt, het
opstellen van het nieuwe subsidiereglement ook districtsbevoegdheid is. Hij wil vanaf
1/1/2019 meteen starten met een eigen reglement en gaat niet mee in het (stedelijke)
verhaal van een overgangsjaar.

-

-

-

-

Het nieuwe uitgewerkte, en reeds ter inzage bezorgde, voorstel ligt vanavond op tafel
voor advies en wordt overlopen. Het gaat om de volgende onderverdelingen:
1. Werkingssubsidies:
 Onder deze noemer staan, naast de werkingssubsidies voor
jeugdverenigingen met een activiteitenaanbod en met een instuifaanbod,
ook die voor de startende verenigingen.
 Volgt voor 99% de lijn van het vorige (afgevoerde) voorstel.
 Aanpassing: voorwaarden voor districtsbepaling  als eerste
voorwaarde aantonen dat er een duidelijke verankering is met district
Wilrijk. Pas nadien gelden activiteitenlocatie, enz. als voorwaarde.
2. Infrastructuursubsidies:
 Integratie van districtsreglement.
 Wie kan aanvragen: wie een werkingssubsidie van district ontvangt.
 Voor de rest volgt dit de grote lijnen van het vorige voorstel.
3. JeugdEvenementen Subsidies:
 Onderscheid gemaakt tussen kleine JES en grote JES.
 Kleine JES is het huidige districtssubsidiereglement en integrale opname
ervan in dit voorstel  enige grote wijziging: aanvraagtermijn wordt
ingekort naar 14 dagen (ipv 1 maand) vóór de geplande activiteit.
 Grote JES is het bestaande projectsubsidiereglement  apart onderdeel
van gemaakt, want doelgroep aanvragers is ruimer dan alleen jeugd (dus
ook sport-, cultuur-, studentenvereniging, enz.) en van toepassing op echt
wel grote evenementen (bijv. feestjaar, festival, …).
Doelpubliek van het evenement moet uiteraard nog steeds jongeren zijn
en goedkeuring dient te gebeuren door een jury (terwijl voor kleine JES
advies van de jeugdconsulent voldoende is).
4. Vormingssubsidies voor jongeren:
 Enige toevoeging = “vormingsmoment” (en niet meer enkel “cursus”): om
duidelijker te maken dat niet enkel cursussen met bijv. overnachting in
aanmerking komen, maar ook losse vormingen (met attest van
deelname!).
De aanwezige leden van de jeugdraad vragen enkel wat toelichting bij een paar details en
gaan voor de rest akkoord met het nieuwe voorstel.
Jeugdraad Wilrijk formuleert dus een positief advies.
Het nieuwe voorstel subsidiereglementen jeugd wordt vervolgens geagendeerd op het
districtscollege van 28/5/2018 en gaat nadien ter goedkeuring naar de districtsraad van
7/6/2018. Hopelijk passeert dit vlot alle controles om nog tijdig op de agenda van het
college te komen!
Nota om dit punt af te sluiten: district Hoboken heeft wel het voorstel subsidiereglement
jeugd vanuit de stedelijke jeugddienst goedgekeurd. Dit betekent dat Wilrijk vanaf
1/1/2019 alvast één jeugdvereniging extra zal tellen  scouts 28 Zaoeja heeft
merendeel leden uit Hoboken, hun lokaal ligt echter op grondgebied Wilrijk. Het nieuwe
reglement kent hen dus toe aan district Wilrijk.

3 ACTIVITEITEN JEUGDRAAD
-

Nacht van de Jacht op 28/4/2018:
o Niet zo’n succes qua deelname  slechts 2 groepen hebben uiteindelijk
meegedaan (Sint-Bavo en UPB).

Waar liep het mis?
 Communicatie?  datum werd al vanaf eind vorig jaar gecommuniceerd.
 Desinteresse bij leiding en/of leden.
 Moeilijk nog in te passen in het programma.
o Na 2 edities is het misschien dus tijd om de stekker er uit te trekken en op zoek te
gaan naar een nieuw concept!
Ideeën zijn uiteraard altijd meer dan welkom.
Vorming “Sjorren”:
o Stond gepland op vrijdag 11/5/2018, maar moest worden geschrapt: de 2
gevonden begeleiders van KSA moesten uiteindelijk verstek laten.
o We gaan op zoek naar een nieuwe datum:
 Nog mogelijk voor de start van de zomervakantie?  neen.
 Datum in september  er wordt gekozen voor zaterdag 29/9/2018.
 Graag nog wel een opsomming van de mogelijke inhoud van de sessie
(welke technieken komen aan bod?).
Jeugdraad Wilrijk krijgt elk jaar van het district een werkingstoelage:
o Dit is vrij uitzonderlijk, want geen enkel ander district doet dit.
o Budget dat niet wordt opgebruikt, moet op het einde van het jaar terug gestort
worden aan het district (wat uiteraard jammer is).
o De jeugdraad wil graag dit budget ten volle benutten, (intussen) wetende dat dit
geld enkel kan aangewend worden voor activiteiten voor alle Wilrijkse
jeugdverenigingen. Er kan bijv. geen materiaal mee aangekocht worden ten
voordele van de jeugdverenigingen (wel bijv. algemeen promomateriaal om het
jeugdwerk te promoten of iets van bedanking voor alle leiding en
jeugdraadleden).
o Vroeger was er op het einde van het jaar bijv. een bedankingsfeestje voor
(individuele) jongeren en leiding van de jeugdverenigingen. Dit kan misschien
terug in het leven geroepen worden (ism met Vizit).
o Andere ideeën zijn welkom, maar vergeet niet dat de uitwerking van ideeën ook
een inspanning en mogelijk engagement vragen!
o

-

-

4 ADVIESVRAAG SORTEERSTRATEN
De stedelijke jeugddienst heeft een nieuwe adviesvraag bezorgd. Ditmaal gaat het over
het reglement sorteerpas en sorteerstraat. De korte uitleg:
Het is noodzakelijk een reglement te voorzien dat het gebruik van de sorteerstraten en de
sorteerpassen reguleert. Het reglement handelt over de aanvragen van een sorteerpas, het
opladen van een sorteerpas, betalen per afvalstorting, raadplegen van het saldo, verlies of
diefstal van de sorteerpas, beschadiging van de sorteerpas, terugbetaling, overlijden,
tegemoetkomingen, reglementair gebruik van de sorteerpas en sorteerstraat. Niet naleving
van dit reglement zal bestraft kunnen worden met gemeentelijke administratieve sancties.
Het reglement is enkel van toepassing voor particuliere gebruikers.
De jeugdraad beslist een positief advies te geven, maar heeft wel nog 2 bijkomende
vragen:
1. Betreft het punt: “Jongeren tussen de 16 en 18 jaar kunnen enkel een sorteerpas
aanvragen indien ze toestemming hebben van één van de ouders of voogd”. Wat

met jongeren van die leeftijd die, om welke reden ook, alleenstaand zijn /
zelfstandig wonen?
2. Dit reglement is van toepassing voor particulieren. Bestaat er een soortgelijk
reglement voor (jeugd)verenigingen?
Hoe kunnen zij gebruik maken van de sorteerstraten?

5 VRAAG & ANTWOORD
-

Er zijn niet echt vragen en antwoorden.
Feestkalender:
o 19/5: scouts Feniks  fuif Rebirth V2 in hun lokaal op ’t Fort.
o 19/5: Vizit  B.I.T. Boerderiefeest (aan tunnel Dr. Veeckmanslaan)
o 20/5: Vizit  workshop ecologisch tuinieren op de B.I.T.-boerderij.
Er staan trouwens nog 2 tuinbakken ter beschikking voor geïnteresseerde -30jarigen!!! Men bereikt momenteel vooral een ouder publiek en wil graag
differentiëren.
o 26/5: Vizit  Junglefeest
o 23/6: Chiro Jowen  BBQ aan en in hun lokaal (met gratis optreden).
o 28/6: scouts 4811  JIN-fuif in Vizit.
o 30/6: BBQ Chiro Sint-Bavo aan en in hun lokaal.
o 29 & 30/6: Vizit en district  PillaAr12 onder het ganse A12-viaduct: 2 avonden
festival en 1 groot volksfeest op zaterdag.
JH Argus organiseert de “Toiletstage” op PillaAr12

6 VARIA
-
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Groepsaankoop 2018:
o Vorig jaar heeft elke jeugdvereniging 3 biertafelsets gekregen (scouts Oosterveld
en Chiro Jong Valaar moeten hun exemplaren nog steeds komen ophalen!).
o Tijd om werk te maken van de groepsaankoop van dit jaar:
 Moet 1 aankoop zijn voor alle jeugdverenigingen (kunnen niet op maat
van elke vereniging iets voorzien  zou dan ook geen “groeps”aankoop
meer zijn).
 Ideeën zijn altijd welkom!
 Budget is 4.000 Euro (met 12 jeugdverenigingen betekent dit een bedrag
van 333 Euro per groep).
 De volgende ideeën worden bij deze reeds genoteerd:
 Koffer met spelmaterialen
 Koffer met werkmaterialen
 Materialen voor ongediertebestrijding (en ev. hieraan gekoppeld
een vormingsmoment)
 Willem stelt nog een online poll op!
Campagne rond tekenbeten:
o ‘Wees niet gek. Doe steeds de tekencheck.’ is een campagne gelanceerd door
LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) in opdracht van de Vlaamse Overheid.
o Alle info op http://www.tekenbeten.be/
o Voor jeugdbewegingen, wandelverenigingen en scholen werd een tekengids
ontwikkeld. In deze tekengids zit een ringmapje voor in de EHBO-koffer met
fiches, tekenkaart en scheurblok. Deze gids kan je gratis bestellen via de
website!

-

-

-

Dag van de Jeugdbeweging 2018:
o De stuurgroep voor de organisatie van de DVDJ 2018 is intussen al enkele keren
samen gekomen.
o Geïnteresseerden om mee na te denken over invulling en organisatie zijn nog
steeds welkom!
o Mailen naar Jasper.Leysen@chiro.be.
Promo jeugdraad als adviesorgaan:
o Willem neemt, zoals intussen geweten, afscheid als voorzitter. Jems en Nicolas
maken nog deel uit van het “bestuur” of de kerngroep. 2 leden in deze kerngroep
is eigenlijk net een beetje weinig, daarom nogmaals een milde oproep voor
geïnteresseerden!
o Een engagement in de jeugdraad:
 Valt eigenlijk wel goed mee !
 Je bepaalt als kerngroep zelf hoe vaak je op jaarbasis vergaderd
(momenteel dus zo goed als maandelijks, maar kan je bijv. ook laten
afhangen van de agenda), welke en hoeveel activiteiten je vanuit de
jeugdraad trekt (bedankingsfeestje leiding, Nacht v/d Jacht of …?...),
welke extra engagementen je als jeugdraad aangaat.
 Je kan sterk wegen op het jeugdbeleid (bijv. nieuwe ideeën lanceren ivm
subsidies, jeugdthema’s aankaarten aan het beleid, enz.)
 Je wordt ondersteund door de jeugddienst/jeugdconsulent.
o Interesse om aan te sluiten bij de kerngroep … laat het weten aan
dave.crokaerts@stad.antwerpen.be.
De jeugdraad van juni gaat, omwille van de examenperiode, niet door op maandag 18
juni, maar op maandag 25 juni 2018. Afspraak bij Chiro Jowen mét slotborrel.
In juli en augustus staat er, om wel te verstane redenen, geen jeugdraad op de agenda.

Volgende Jeugdraad (standaard de 3e maandag van de maand, maar dus niet in juni)
Wanneer?
Maandag 25 juni 2018
Maandag 17 september 2018
Maandag 15 oktober 2018
Maandag 19 november 2018
Maandag 17 december 2018

Waar?
Chiro Jowen
?
?
?
?

