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Jeugdraad Merksem 
 

Bredabaan 555, 2170 Merksem 
Tel : 03/646.76.00 

jeugdraad.merksem@antwerpen.be 

 
 

Verslag jeugdraad 
 

Van donderdag 27/06/2019 
 

Aanwezigen:  Sander Rottiers (voorzitterJR Merksem),  Lori Stas (bestuur JR), Quinten de Ruyter en Yari Verhelst (Chiro 

Sloratokels), Kato Roelands en Sofie De Wachter (Chiro Divora), Katrijn Vandijck en Jef Van Trier (Scouts 24), Kobe De Hert en Kylian 
Van Eecke (den 61), Justine Jacobs en Nieke Steyaert (de 4), Fleur Belis en Frauke Delanoeije (Sint-Jozef meisjes), Flor Van Hessel en 
Witse Delanoeije (Sint-Jozef jongens), Helena ? en Ineke ? (Chiro Sus), Klaas Marijnen en Cedric Lenders (scouts den 41), Thomas 
Willems en Evy Goedseels (JC Bouckenborgh), Hans Huybrechts, Dylan Nuyts en Victor De Groof (Chiro Tom Sam), Tina Marquet 
(jeugddienst) 
 

 

Verontschuldigd:  Lore Brackeva (bestuur Jeugdraad),  Chiro Bart, Scouts 38 JIn Leo, Scouts 26 Sint-Eduardus, Kristel Diels 

(district) 
 

 

1. Kennismaking  
Jeugdraad: 
Voorzitter: Sander Rottiers – Ondervoorzitter: Lore Brackeva (zij stopt ermee – de 
functie wordt bij volgende verkiezingen ingevuld) – Bestuurslid: Lori Stas 
Jeugdraad.merksem@antwerpen.be 
Zolang er nog geen jeugdconsulent is kan je Sander bij dringende problemen bellen : 
0479 103 543 
 
Districtsschepen voor jeugd: Sonja De Meyer 
Sonja.demeyer@antwerpen.be 
 
Districtsvoorzitter: Luc Bungeneers 
Luc.bungeneers@antwerpen.be 
 
Jeugddienst: vind je terug in kasteel Bouckenborgh. 
Momenteel is er geen jeugdconsulent.  
Karel Rutten en Tina Marquet kan je bereiken via 
jeugddienst.merksem@antwerpen.be – tel 03 646 76 00 
 

 
2. Uitleg jeugdraad 

De jeugdraad is de brug tussen de jeugdverenigingen en het districtsbestuur en wil de 
samenwerking tussen de verenigingen vergemakkelijken en jullie informeren. 
Wat doen we oa: adviezen schrijven, bedankingsfeestje, lokalentocht, 
groepsleidingavond… 
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Normaal gezien komen we elke derde donderdag van de maand bijeen, mits enkele 
uitzonderingen. Voor die uitzonderingen, check de kalender onderaan het verslag. 
Aanwezigen krijgen 2 drankbonnetjes. 
 
We hebben een fb-pagina “Jeugdraad Merksem” en een fb-groep. 
 

 

3. Samenwerkingen met Merksemse scholen 
Op vraag van Kristel Diels, wijkverantwoordelijke onderwijs Merksem, werd er een 
rondvraag gedaan om te informeren of er samenwerking/wisselwerking is tussen de 
scholen en de jeugdverenigingen. 
 
De reacties zijn voornamelijk positief. Niet alle jeugdverenigingen kunnen 
samenwerken met de scholen, maar dat ligt eerder aan het grote aantal 
jeugdverenigingen dan bij onwil van de scholen. 
 
- Divora en Sloratokels werkten al samen met Laerhof en Melgesdreef. 
- Den 61 en de 4 werkten, na afspraak met het district, samen met Virgo Maria, 

Joma en Sint-Jozef. Chiro Sus wel met Virgo Maria, maar niet met Sint-Jozef. 
- Chiro Tom/Sam: sommige ouders van leden zitten in de ouderraad van Virgo Maria. 

Daardoor kan Tom/Sam kinderanimatie-materialen ontlenen van de school. De 
school heeft ook al aangeboden om op een van de evenementen bvb te komen 
schminken. 

- Sint Jozef jongens en meisjes mogen gebruik maken van de speelplaats en 
vanalles uitlenen. 

- Tom/Sam: grote Joma heeft turnlessen en pingpong in hun lokalen georganiseerd 
 
       Twee mindere puntjes:  

- Groenendaal liet deze zomer nieuwe poorten plaatsen, maar gaf geen sleutel aan 
de jeugdvereniging. Dit is ondertussen rechtgezet. 

- Chiro Tom/Sam: als er tijdens de week door de stad materialen worden 
aangeleverd voor een weekendevenement doet de school daar moeilijk over (klein 
Joma) 
 

Tina bezorgt deze info aan Kristel Diels. 
 

 

4. Adviezen 
Gratis parkeerverbod: aanvragen via tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be 
Je vraagt ofwel een parkeerverbod voor langere tijd (vb duurtijd kamp) aan, maar dan 
blokkeer je die hele periode het parkeerverkeer in je straat. 
Of men moet de kans geven om 2 x gratis een parkeerverbod aan te vragen. 
 
Subsidies 2020: Hierover werd een advies gegeven waarop het districtsbestuur nog 
moet antwoorden. 
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Stavaza momenteel is dat je geen subsidies krijgt als je evenement een drank- of 
eetfestijn is of als het een andere evenement betreft waar je winst mee maakt. 
 
De werkingssubsidie wijzigt pas in 2021. Deze subsidie wordt berekend op het aantal 
leden, leden met een beperking, gekwalificeerde leiding, … 
Zaak is deze subsidie tijdig in te dienen, te laat is geen subsidie; en meteen ook alle 
relevante attesten te uploaden, hoe meer attesten, hoe meer centen. 
 

 

5. Vraag JC Bouckenborgh 
Op 26 oktober organiseert de sportdient van het district ism verschillende partners 
een Halloween Run. 
Het jongerencentrum wil hieraan aansluitend een lampionwandeling, een film en 
andere animatie organiseren en vraagt hiervoor hulp vanuit de jeugdverenigingen.  
Thomas zal per mail nog de details rondsturen.  
Tina bezorgt hem de contactgegevens van de jeugdverenigingen. 
 
 

6. Bedankingsfeestje 
Op 15/11 gaat het bedankingsfeest van de stad door met als thema Deep Down Under. 
Hiervoor worden nog beginnende DJ’s gezocht. 
 
22 november gaat het bedankingsfeestje door dat aangeboden wordt door het 
district en georganiseerd door de jeugddienst ism de jeugdraad. 
 
Er werd een poll gehouden om het thema van het feestje te bepalen en dat is 
geworden: “Callboys en calgirls”. 
 
Zoals elk jaar is het een fuif waarop je verkleed of niet verkleed kan komen. Ben je niet 
verkleed, krijg je 2 drankbonnetjes. Ben je wel verkleed worden dat er 4. 
 
 

7. Geld inzamelen met je groep 
Cultuurprijs 2 oktober – 6 man – 150 euro. Chiro Tom/Sam is kandidaat.  
Tina laat dit weten aan Sonja Van Tichelen 
 
Merksem zingt 4 oktober – T-shirt – 10 euro/persoon – drankbonnetjes 
Tot hiertoe geen interesse.  
Moest er toch nog interesse komen, aanmelden bij 
ME_evenementencel@antwerpen.be 
 
Eindejaarsreceptie, datum volgt - 3 standjes bemannen 
Zeven verenigingen stellen zich kandidaat: Tom/Sam, Sint-Jozef jongens en meisjes, 
Chiro Sus, den 41, Chiro Divora, Sloratokels.  
Tina geeft de gegevens door aan het district en laat hen de keuze (er zijn maar 3 
verenigingen nodig). 
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8. Aankondiging bestuursverkiezingen oktober  
Volgende jeugdraad is het bestuursverkiezing. Lore stopt ermee, haar plaats wordt 
opengesteld. Kandidaturen welkom. 
Sander stopt ermee oktober 2020. 
 
 
 

9. Velux  
Velux is de wat rare naam voor een puntje van algemeen belang. Alles kan hier aan 
bod komen. Heb je iets te melden positief of negatief, heb je iets te geef, … Velux is 
het moment. 
 
- Je ken allerlei uitlenen bij het jongerencentrum, zie catalogus.  
- Bij de jeugddienst kan je het volgende uitlenen: decibelmeter, rookmachine, 

bakfiets, … 
- Er is een nieuw jeugdverenigingenboekje. Zit je met een ledenstop of voelt iemand 

zich minder thuis in je groep, bezorg hen het boekje zodat ze de andere 
verenigingen leren kennen. 

 

 
10.  Varia 

 
 

 SEPTEMBER  

25/09 Jeugdraad om 20u (op woensdag!!) @ Bobo 

28/09 Cluysekermis   

   

 Oktober  

5/10 Cantus Kitch – Habes @Kroonplein 

5/10 Usual Autumn Vibes 21 u @Remise 

11/10 Gidsenbar de 4 @Lokalen de 4 

14/10 Deadline gap chiro’s  

17/10 Jeugdraad om 20 uur @Bobo 

18/10 Dag van de jeugdbeweging (ontbijt & nacht) Astridplein/waagnatie 

25/10 Light me up – Sint-Jozef meisjes 21 u @bobo 

26/10 Aspicafé @lokalen Sam 

31/10 Deadline werkingssubsidie  

   

 
 
 

VOLGENDE VERGADERING: 
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Donderdag 17 oktober 2019 – 20 uur – JC Bouckenborgh 

 


