
JEUGDRAAD 16/4/2018 

1 WIE WAS ERBIJ? 
Chiro Jong 
Valaar  

/// Scouts 54 /// 

Chiro ’t 
Allemanneke 

Pieter Scouts 4811 Seppe (later) 

Chiro Jowen Verontschuldigd Scouts 
Oosterveld 

/// 

Chiro Sint-
Bavo 

Leila, Inez & 
Elena 

Scouts 2646 
Feniks 

Arthur 

Chiro Sint-Jan-
Vianney 

/// Scouts 49 
Corbisier 

/// 

JC Vizit Thomas Scouts UPB Ludovic & 
Benoît-Philippe   

JH Argus /// KRAS  /// 
Jeugdconsulent Dave Scouts DC 

Hollebeek 
/// 

Kerngroep JR  Willem Jongeren uit 
Wilrijk 

/// 

Schepen van 
Jeugd  

Hans 

2 NACHT VAN DE JACHT 
- Op zaterdag 28/4/2018 is het zover: Nacht van de Jacht! De reeds lange tijd 

aangekondigde activiteit van de jeugdraad voor alle leiding en +12 leden van de 

Wilrijkse jeugdverenigingen. Een avondlijk GPS jachtspel in de straten van Wilrijk 

centrum!  

Afspraak om 18u00 en einde om 24u00 met puntentelling en prijsuitreiking. 

- Inschrijvingen: die staan nu al open. Het zou handig zijn mocht er tegen nu zondag 22/4 

al doorgegeven worden met hoeveel (leden + leiding) jullie zullen deelnemen. Mailen 

naar jeugdraad.wilrijk@stad.antwerpen.be. 

- De foto-opdrachten moeten nog gemaakt worden en hieraan zal aansluitend aan deze 

jeugdraad gewerkt worden.   

- Verdeling shiften: Willem is nog op zoek naar enkele mensen om hem te ondersteunen in 

het “control center”. 

- 4-uurtjes aankopen  Willem 

- Pretpakketten  Willem stelt deze samen 

- Uitvalsbasis = refter 1e verdieping districtshuis  

- Fluohesjes  jeugddienst voorziet 

- Mee te nemen: 

o Zaklampen 

o Fluohesjes 

3 VORMINGEN  
- Vorming “Straffen en belonen”:  

o Doorgegaan op maandag 19 maart in lokaal Chiro Jowen. 

mailto:jeugdraad.wilrijk@stad.antwerpen.be


o Feedback:  

 Leerrijk  

 Interessant 

 Arthur heeft van de lesgever een handige bundel met tips & tricks. Hij 

plaats dit in de FB-groep van de jeugdraad. 

- Workshop sjorren: 

o Gaat nog steeds door op vrijdag 11 mei (= brugdag). 

o Duurt minstens 2 tot zeker 3 uur. 

o Gaat door in lokaal Dr. Veeckmanslaan van scouts Feniks (aan tunneltje onder 

Boomsesteenweg). 

o ’t Allemanneke kan eventueel ook voor sjorkoord zorgen. 

o Willem communiceert nog de details. 

4 VRAAG & ANTWOORD 
- Er zijn niet echt vragen en antwoorden. 

- Feestkalender: 

o 21/4 in Vizit: Benefiet met concerten Akademie Wilrijk. 

o 27/4 in Vizit: lokale helden  feestje met Wilrijkse DJ’s. 

o 28/4 Bar Vizart: overdag artistieke workshops.  

o 29/4: Argus Open  opendeurdag van 14u tot 20u. 

o 19/5: B.I.T. boerderij  concerten met BBQ. 

o 30/6: BBQ Sint-Bavo in hun lokaal. 

o Scouts Feniks: mogelijk een fuif van de Jins. Datum nog niet geweten en gaat 

misschien door in Hoboken. 

o 20/4: Chiro Dolfijn geeft Feestje in café de Strange (Seefhoek) – 

Dambruggestraat. 

o In het vorig verslag stond o.a. 20/4: Chiro Vianney – leidingfuif in de Vizit. Deze 

info blijkt niet correct (fuif gaat niet door). 

5 WOORDJE VAN DE SCHEPEN  
De schepen sluit aan na het districtscollege.  

- Ter info (in het bijzonder voor Chiro ’t Allemanneke): op maandag 7/5 start, normaal 

gezien, de aanleg van de speeltuin in de Pierebeekstraat. De werken duren ongeveer een 

20-tal dagen. Er zal een plechtig openingsmoment georganiseerd worden, waarbij Chiro 

’t Allemanneke zal betrokken worden! 

Dave spreekt binnen het district verder af voor het openingsmoment en koppelt 

hierover terug ergens in de loop van juni. 

 

- Het voorstel “subsidiereglement jeugd” werd besproken op het college:  

Het college gaat niet mee in het voorstel dat de stedelijke jeugddienst heeft aangereikt 

en geeft opdracht om een eigen reglement op te stellen. Het is de bedoeling om de 

bestaande reglementen van Wilrijk (infrastructuur en JES) samen te voegen met het 

voorstel. We willen gaan voor een volledig op Wilrijk gestoeld reglement dat in voege 

kan gaan vanaf januari 2019, zonder dat er sprake moet zijn van een overgangsjaar. 

Er volgt wel een belangrijke en strakke timing: het nieuwe reglement wordt voor advies 

voorgelegd op de eerstvolgende jeugdraad op maandag 14 mei 2018. Hierna moet het 

voor goedkeuring op de districtsraad van 7 juni geagendeerd worden! 



 

Belangrijk is dus jullie aanwezigheid op de eerstvolgende jeugdraad op maandag 

14 mei 2018 (= NIET de 3e maandag van de maand, want die dag is een feestdag)! 

6 VARIA 
- Woensdag 18 april is het Vlaamse Buitenspeeldag. In Wilrijk kunnen kinderen van 4-12 

jaar gratis in het Steytelinkpark komen spelen tussen 14u en 17u.  

Promoot dit zeker nog onder jullie leden! 

- Ter info: de Vlaamse regering lanceerde vorige week grenslijn.be, een nieuwe website 

die alle expertise en informatie over grensoverschrijdend gedrag bundelt. De website 

mikt vooral op o.a. vrijwilligers die met kinderen werken. 

Onder het motto: “Het komt voor in de beste families (maar we wensen het niemand 

toe)” … check it out. 

- Aanvraagtermijn JeugdEvenementen Subsidie:  

 

o Opgelet: respecteer de aanvraagtermijn voor een JES-subsidie = ten laatste 1 

maand voor de datum van de activiteit. 

o Recent werd een te laat ingediende aanvraag van Chiro Jong Valaar uiteindelijk 

onontvankelijk verklaard. 

o Een aanvraag moet namelijk door meerdere stadsdiensten worden goedgekeurd 

(juridisch en financieel), alvorens op het districtscollege uiteindelijk groen licht 

te krijgen. De stadsdiensten controleren sinds het begin van het jaar strenger op 

het naleven van de reglementen. 

o Te laat ingediende aanvragen zullen vanaf nu dus standaard onontvankelijk 

worden verklaard. 

 

- Privacywetgeving GDPR:  

o Staat voor General Data Protection Regulation 

o Vanaf 25 mei gaan er nieuwe Europese richtlijnen van kracht m.b.t. het opvragen 

en, vooral, bijhouden van persoonsgegevens.  

o Normaal gezien zullen de meesten van jullie  via jullie koepel geïnformeerd 

worden, maar hier alvast enkele interessante links om proactief zelf aan de slag 

te gaan: 

 https://www.mediahelpdesk.be/vraag/in-3-stappen-naar-een-veilige-
gdpr-proof-organisatie 

 https://www.speelplein.net/ondersteuning/infofiche/GDPR  
 https://ambrassade.be/nieuws/ben-jij-al-gdpr-proof  
 https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2018/03/15/gegev

ensbescherming  
 

- Uitleendienst jeugddienst: 
o Reeds op een eerdere jeugdraad werd meegegeven dat de spelmaterialen van de 

uitleendienst gratis ter beschikking staan van de Wilrijkse jeugdverenigingen.  
o De jeugddienst is van plan om nog dit jaar nieuwe materialen aan te kopen om 

het aanbod van de uitleendienst uit te breiden. 
o We willen bewust en gericht investeren in (spel)materialen die zinvol zijn voor 

de werking van onze doelgroepen én ook effectief zullen ontleend worden. 
Daarnaast willen we niet in het vaarwater komen van het aanbod van bestaande 
uitleendiensten in Antwerpen (sportmaterialen Sporting A en audiomaterialen 
via Zappa). 

https://www.kennisplein.be/sites/integriteit
https://www.mediahelpdesk.be/vraag/in-3-stappen-naar-een-veilige-gdpr-proof-organisatie
https://www.mediahelpdesk.be/vraag/in-3-stappen-naar-een-veilige-gdpr-proof-organisatie
https://www.speelplein.net/ondersteuning/infofiche/GDPR
https://ambrassade.be/nieuws/ben-jij-al-gdpr-proof
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2018/03/15/gegevensbescherming
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2018/03/15/gegevensbescherming


o Om een zicht te krijgen op wat er voor jullie relevant is, heeft de jeugddienst een 
korte bevraging opgesteld.  
De aanwezigen op deze jeugdraad vullen de bevraging reeds in. De afwezigen 
zullen een link naar de bevraging ontvangen. 
Hierbij alvast de link: Bevraging uitleendienst jeugddienst Wilrijk 

 
- In Merksem organiseren ze jaarlijks een lokalentocht. Jeugdverenigingen stellen hun 

lokaal open voor buurtbewoners om eens een kijkje te komen nemen, maar ook voor 
leiding van de andere jeugdverenigingen uit Merksem (en niet noodzakelijk al eens  in 
een ander lokaal geweest zijn). Dit jaar doen er 6 van de 14 verenigingen mee.  
Misschien een leuk idee om in Wilrijk te organiseren? 

 

Volgende Jeugdraad (telkens om 20u) 

Wanneer? Waar? 

Maandag 14 mei 2018 JC Vizit 
Maandag 18 juni 2018 ? ? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuEqSSQlaMNsIoh3ANPzksEWKvCq4r08x_tiXVtcQztb2dxQ/viewform

