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1. Adviesvraag speelterrein Steytelinckpark (Wilrijk, bovenlokaal speelterrein) 

http://oor.antwerpen.be/steytelinckpark 

 

Laatste inspraakfase = na goedgekeurd voorontwerp. Enkel kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. 

Peuter- en kleuterzone: 85% vindt de speeltoestellen goed 

- Lijst suggesties tot verbetering: meest voorkomend: een schommel (4), meer lage glijbanen 

(6) 

Speelzone kinderen en tieners: 92% vindt de speeltoestellen goed 

- Tips ter verbetering:  voetbalveld/goals (9), deathride (6), grotere uitdaging (avontuurlijk 

parcours) (5), hoog klimparcours (4), meer schommels (10), hekken rond de speeltuin voor 

beveiliging (4), minder zand (4) 
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Niemand van jeugdraad Berchem is voldoende gekend met dit speelterrein om er advies over te 

kunnen uitbrengen. Op basis van het inspraakdossier ziet het er goed uit.  

 

 

2. Nieuwe Adviesvraag Uitleendienst 

 

Vanaf 1 januari 2016 is de uitleendienst (die in de Zappa gelegen is) een dienst van de stad 

Antwerpen geworden.  

Hierdoor is de gemeenteraad vanaf nu bevoegd voor het opstellen en goedkeuren van het reglement 

van de uitleendienst. Aan de werking van de uitleendienst verandert er niets. 

 

Omdat er iets verandert in diensten met betrekking tot jeugd, vraagt de stad Antwerpen advies over 

het “nieuwe” retributiereglement van deze nieuwe stedelijke dienst. 

Er is weinig verandert aan het reglement van de uitleendienst t.o.v. vorig jaar.  

 

De wijzigingen op een rij: 

• Wanneer materiaal laattijdig wordt ingeleverd blijft de retributie doorlopen en is een boete 

van 5,00 euro per stuk, per dag verschuldigd. In plaats van enkel een boete van 5,00 euro te 

voorzien. è Anders is het in sommige gevallen voordeliger om de boete te betalen i.p.v. de 

retributie; 

krijg je een herinnering wanneer je vergeet in te leveren? Is er een maximum boete? 

• Nieuwe bepaling: Wanneer kabels van het materiaal niet opgerold worden teruggebracht, 

wordt een boete van 10,00 euro aangerekend per niet-opgerolde kabel. è Werkhaven heeft 

hiermee veel bijkomend werk mee; 

10€/kabel lijkt overdreven veel, als te laat binnenbrengen slechts 5€ kost.  

wordt bij ophaling of levering hier duidelijk over gecommuniceerd, wordt hier de aandacht 

op gevestigd?  

Wat is “goed opgerold”? Wordt er getoond of uitgelegd hoe de kabels opgerold moeten 

worden? 

Ksa Berghemerburcht kregen meermaals kapotte kabels mee. Wordt er dan ook extra op 

gelet geen dat huurders geen kapot materiaal meekrijgen? 

• Toevoeging bij jongeren die zelf een evenement willen organiseren: voor niet commerciële 

doeleinden; 

wordt een inzamelactie van een jeugdbeweging bekeken als een commercieel doeleind? 

• Toevoeging bij wijze van tijdstip en betaling: De ontlening kan geweigerd worden indien blijkt 

dat ondanks het overschrijvingsbewijs het geld nog niet op de rekening staat. è Dit om te 

vermijden dat volgens een overschrijvingsbewijs blijkbaar al meer als een week geld werd 

gestort op rekening van de stad, maar wegens onvoldoende krediet nooit daadwerkelijk door 

de bank werd doorgestort. 

• De tarieven kunnen aangepast worden aan de reële kostprijs bij beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen. è Dit is reeds een oude bepaling, maar mogelijks zullen de 

tarieven voor Werkhaven volgende jaar worden herzien n.a.v. aanpassing technische 

aanpassing aan het systeem; 

indien de prijzen dan stijgen, is dit negatief. De uitleendienst is de enige dienst waar de 

prijzen nog haalbaar zijn voor jeugdverenigingen. Wordt over eventuele prijsstijgingen advies 

gevraagd aan de jeugdraden? 

 

De Jeugdraad van Berchem geeft een blanco advies met opmerkingen en vragen. Advies: zie 

bijlage. 

 

 



3. Agendapunten 14
e
 

 

A - ervaringen van andere groepen met het delen van een lokaal tussen groepen (invulling agenda, 

werking op vzw niveau, ...) 

De jongste tak wordt georganiseerd ism de Notre dame, in het lokaal van de 14
e
. Er werd gezegd dat 

het delen van je lokaal met een andere scoutsgroep nadelig kan zijn voor het verkrijgen van 

infrastructuursubsidies. Magy informeert bij Bjorn Berckvens. Het delen van ruimte is een 

doelstelling binnen de stad, dus het zou contradictorisch zijn als het voor de groepen nadelig zou zijn. 

 

B - ervaringen van andere groepen met het verhuren van hun lokaal (prijs, verzekeringen, ...) 

-Als je werking doorgaat in een lokaal dat eigendom is van de stad Antwerpen, mag dit in principe 

niet, enkel aan andere jeugdbewegingen. Als je eigenaar bent van je lokaal, doe je wat je wil. 

-den 22
e
: 200€ als huurder eigen drank voorziet, 150€ als 22

e
 drank verkoopt. Wordt gehuurd door 

o.a. studentenverenigingen. 

-11
e
 verhuurt lokaal aan 20€/dag excl. water en elektriciteit, niet voor feestjes (overlast voor de 

buurt). Hun grond (aan het Nachtegalenpark) is gratis voor andere Antwerpse (of Berchemse?) 

jeugdbewegingen, enkel een waarborg. 

-Ksa Tarcidall: 60€/dag, enkel aan kennissen of oud-leiding. 

-Werken de andere groepen met een contractje of een huisreglement? De meesten weten het niet 

goed. Er zijn wel voorbeelden van contractjes te vinden op het internet. De jeugddienst raadt aan om 

dit toch te doen. Wat doe je vb in geval van schade etc, moeten de huurders het lokaal opkuisen,…  

 

C - tips van andere groepen inzake werving leden en motivatie leiding 

-De 14
e
 merkt dat de leidingploeg minder goed samenhangt dan in het verleden. Ze maakten flyers 

om leiding te werven, en organiseerden een teambuildingsweekend met vorming. Desondanks is de 

ambitie van de huidige leidingsploeg niet erg groot. 

-De 14
e
 vraagt wel een engagement van 3 jaar. Opmerking van de anderen: is dit niet lang? Schrikt 

dat niet af? Gemiddeld blijft iemand 1,5 jaar leiding. 

-belangrijk is om als groepsleiding regelmatig terug tussen je groep te gaan staan. 

-hebben ze tekort aan leiding? Met 4 a 5 voor 30 kinderen. Bij de andere groepen is dit zeker niet 

meer, dus zit wel ok.  

-Wat is het max aantal leden per leider om in orde te zijn met de verzekering? per 

koepelvereniging wordt dit anders bepaald. Magy informeert. 

-Als er echt een tekort aan leiding zou zijn, kan de stedelijke jeugddienst ondersteunen met 

communicatie op maat van de vereniging.  Als dit nodig zou zijn, laat dit dan zeker weten aan de 

jeugddienst! 

 

4. Animator bij de jeugddienst 

 

De jeugddienst organiseert een eigen aanvullend aanbod in Berchem: 

-A-kaart vakantieaanbod, dagactiviteiten met groepen kinderen tussen 4 en 14 jaar (4-7, 8-12, 10-14) 

-open spelaanbod in de zomer: Agoramora, Boelaarbeach 

-creatieve atelier op woensdagnamiddag: Handige Handjes in bib De Poort en De Speelvogels in De 

Vertellerij 

-de Buitenspeeldag 



-jeugdaanbod op (districts-)evenementen: Bar Brilschans, Nieuwjaarsdrink, slotfeest CC Berchem,… 

Al dit leuks wordt begeleid door een ploeg jonge animatoren, die hiervoor een vrijwilligersvergoeding 

ontvangen (15€ voor 2 a 4 uur, 22,50€ voor 4 a 6 uur, 30€ voor een hele dag). 

Wij zijn op zoek naar nieuwe animatoren! Misschien in jullie groepen jongeren die hier interesse in 

hebben? 

Minimum leeftijd = 16 jaar. 

Interesse? Kom af, mail of bel! 

 

 

5. Ter info: heraanleg Zillebekelaan, Florent Cootmansplein, Guldenvliesstraat 

 

De adviesraden dienen enkel advies uit te brengen op de projectdefinitie en concept, dus dit is ter 

info. 

• Guldenvliesstraat (definitief ontwerp) 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/595993c5-13a9-4fab-ae2d-

db88bec09e0c/20160321_07790_poster_DEF.pdf 

• Florent Cootmansplein en omgeving (voorontwerp) 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/e7f14bc1-e273-4fa1-8225-

516dd5d0b880/20160309_posters_infomoment.pdf 

• Zillebekelaan (voorontwerp) 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/916734e2-20bd-4ee5-b4a1-

242e321464bf/20160308_08092_VO_poster_lowres.pdf 

 

6. Rondje jeugdbewegingen  

 

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

anderen? 

 

Den 22
e 

-feest 90-jarig bestaan was een geslaagde dag. Er werd wel feestmateriaal van de stad gestolen 

(tentjes, tafels,…). Ze moeten nu een fikse boete van 2500€ betalen. Volgende week is er een 

carwash om geld in te zamelen. 

-Kamp van 6-22 juli. 

 

De 50/37 

-Nu zaterdag 7/5 is het Festiveuzzel, met o.a. NoMoBS, Woodie Smalls,… 

http://festiveuzzel.be/ 

 

den 11
e
 en 12

e 

-Ontvingen een brief van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat den 11
e
 en den 12

e
 1 groep zouden 

moeten worden. Er wordt gesteld dat den 12
e
 een “schijngroep” zou zijn, dat er op deze manier 

fraude wordt gepleegd, o.a. omdat zowel den 11
e
 als den 12

e
 subsidies ontvangen. Magy neemt dit 

op met Illias Marraha van Scouts en Gidsen, en met de werkgroep Ondersteuning Jeugdwerk 



(stedelijke jeugddienst). Den 11
e
 en 12

e
 hebben weldegelijk afzonderlijke leidingsploegen, en 

duidelijk andere doelgroepen. 

-1
e
 weekend oktober vieren ze hun 90-jarig bestaan. Op zaterdag namiddag een diner voor oud leden 

(en actieve leden), dit wordt georganiseerd door oud-leiding. Op zondag is het Overgang. 

-volgende vrijdag is het kampkeuring  

 

Ksa Tarcidall 

-net 75-jarig bestaan gevierd 

-kamp van 11-21 juli 

 

Kras Berchem 

-is een Werking voor Maatschappelijk Kwetsbare kinderen en Jongeren (WMKJ) in Oud Berchem, 

zitten in buurtcentrum Posthof vlak bij De Villegaspark. 

-Ilias is een pleintjeswerker, helpt jongeren in hun zoektocht naar vrijetijdsaanbod, opleiding en 

werk. 

-Volgende week woensdag is het Kras Speelt in Park Spoor Noord, een speelfeest voor kinderen van 

6-12 jaar. 

 

Ksa Berghemerburcht 

-net feest gevierd voor hun 40-jarig bestaan. 

-kan je kleine dingen aankopen met de subsidie “aankoop groot materiaal”? Best oplijsten wat je wil 

aankopen en aftoetsen met Hilde Denissen: hilde.denissen@stad.antwerpen.be. 

Vanaf 1/9/2016 bestaat de subsidie “aankoop groot materiaal” niet meer, dan wordt deze 

opgenomen in de erkenningssubsidie. Elke groep ontvangt dan 800€ extra die ze naar eigen believen 

kunnen besteden. 

 

14
e
 

Zie punt 3 

 

Jeugddienst 

-op zondag 29/5 is het “Dag van het Park” in park Het Prieel, van 12-17u is er allerlei leuks te beleven 

voor jong en oud. Voor de kinderen o.a. een reuze-meccano, een kleuterhoekje, estafette, viking 

kubb. 

-Aan jeugdbib De Vertellerij in de Turkooisstraat wordt er ism de buurt een “verteltribune” gebouwd. 

Er worden in de maand juni een aantal bouwmomenten georganiseerd. 

-24 juni slotfeest van het cultuurcentrum van Berchem aan het Vredeplein, van 17-22 a 23u. 

Optredens, kinderanimatie, buffet,… 

-De jeugddienst heeft weer een hele zomer lang activiteiten, waaronder Agoramora: een open 

spelaanbod op 2 pleinen: op woensdagen aan De Vertellerij, op donderdagen in het De Villegaspark. 

 

7. Varia 

 

-antwoord Schepen van Jeugd op advies subsidiereglement. Vanaf 1/9/2016 gaat het nieuwe 

reglement in. 

 



Beste leden van de jeugdraad 

 
Enkele weken geleden ontving ik jullie advies over de optimalisatie van het stedelijk subsidiereglement voor de 

jeugd. Op de zitting van 25 april 2016 keurde de gemeenteraad de herziening van het stedelijk 

subsidiereglement goed. Het advies was helder en heel uitgebreid. Als jeugdraad hebben jullie hier duidelijk 

jullie werk van gemaakt. 

Naar aanleiding van jullie advies werd het ontwerpreglement nog op verschillende punten aangepast. 

• Voor deelnemers jonger dan 6 jaar werd het aantal begeleiders opgetrokken naar 1 begeleider per 7 

deelnemers. 

• Wordt er nu gewerkt met categorieën voor het bepalen van het aantal regelmatige deelnemers. 

• Werd een minimum aantal deelnemers toegevoegd om in aanmerking te komen voor de forfait van het 

vakantieaanbod. 

• Werd bij infrastructuursubsidies – prioriteit 4 (verfraaiing) uitgebreid met ecologie en toegankelijkheid. 

• Werd het bedrag per maand voor startende verenigingen opgetrokken van 100 euro naar 125 euro. 

Dankzij jullie inbreng is het nieuwe subsidiereglement dus nog meer op maat van het Antwerpse jeugdwerk. 

113 jongeren vanuit 51 jeugdverenigingen en  vanuit alle districten hebben zich ingezet om samen dit advies te 

maken. Dat verdient een pluim. 

Alle antwoorden op jullie advies vinden jullie in de bijlage. Ik kijk alvast uit naar jullie volgende adviezen. 

 

Met vriendelijke groeten 

Nabilla Ait Daoud 

Schepen voor Jeugd, Leefmilieu, Kinderopvang en Dierenwelzijn 

Grote Markt 9 I 2000 Antwerpen 

Tel  +32 3 338 86 84 

nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be  I www.antwerpen.be 

 

 

-Buurtboosters: projectsubsidies voor projecten die de buurt samen brengen en een boost geven –

zie laatste pagina van dit verslag. Moet wel snel worden ingediend…. 

 

8. Volgende data 

We spreken pas af na de zomervakantie, met de examens heeft niemand tijd. 

Voorstel: dinsdag 20/9, op de jeugddienst. Wij trakteren op lekkers! 

 

 

Acties:       Wie:  aan:       wanneer: 

 

 

 

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  

Informeren bij Bjorn Berckvens mbt delen lokaal 

en infrastructuursubsidies 
Magy Leden JR asap  

Informeren bij koepelverenigingen: max aantal 

leden/leider om in orde te zijn voor verzekering 
Magy Leden JR asap  

Den 11
e
 en den 12

e
 “1 groep”? Opnemen met 

Illias Marraha en werkgroep ondersteuning 

jeugdwerk 

Magy 

Den 11
e
 

en den 

12e 

asap  



Info Buurtboosters 

Beste jeugdconsulenten 

  

Ik werk sinds twee maanden als kwaliteitscoördinator en stafmedewerker Algemene Werking bij KLJ. 

Eén van mijn taken is het opvolgen van projecten van Cera. Zij maken regelmatig geld vrij om 

(jeugd)verenigingen te ondersteunen. 

Nu loopt er een project Buurtboosters. 100 initiatieven die een meerwaarde zijn voor de buurt maken 

kans op 1500 euro. 

Momenteel zijn er slechts een beperkt aantal projecten ingediend. Het zou echt zonde zijn dat dit geld 

blijft liggen. 

  

Daarom vraag ik jullie hulp. Zouden jullie jeugdverenigingen in je gemeente willen motiveren en 

eventueel ondersteunen bij het indienen van een project? 

Heel wat bestaande projecten die de buurt samen brengen en een boost geven maken immers kans 

om de subsidies te krijgen.  

Een beetje gezond verstand en extra creativiteit kan al snel 1500 euro opleveren. 

Hier vinden jullie het reglement. De deadline om een project in te dienden werd verplaatst naar 15 

mei. 

Zou je a.u.b. de jeugdverenigingen in de gemeenten actief willen aanspreken over dit project? 

  

Alvast bedankt! 

Vragen, feedback en suggesties kan en mag je geven door op deze mail te antwoorden. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Isabelle 

 

 

  

KLJ & Groene Kring vzw 

Isabelle Myncke 

Kwaliteitscoördinator 

Diestsevest 32 bus 3b, 3000 LEUVEN 

BTW-nr: BE 0408.659.020 

Tel. (016) 47 99 55 – Gsm (0471) 41 54 72 

isabelle.myncke@klj.be  -  www.klj.be  

   Denk aan het milieu. Denk na voor je print! 

 


