JEUGDRAAD 19/2/2018
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2 WOORDJE VAN DE VOORZITTER
-

-

Er is geen verslag gemaakt van de jeugdraad van januari: er was afspraak in het lokaal
van scouts Oosterveld, maar de leider die moest komen opendoen was dit rats vergeten.
Wegens niet meteen een café in de directe omgeving, bescheiden opkomst door examens
en een beperkte agenda, werd toen kort even buiten vergaderd en was de samenkomst al
om 20u30 afgelopen.
De voorzitter herhaalt nogmaals dat dit jaar zijn laatste jaar is in zijn functie als
voorzitter. De jeugdraad blijft uiteraard op zoek naar nieuwe mensen om de kerngroep
te versterken: zo’n engagement geef je zelf vorm en invulling samen met de rest van de
kerngroep.
Wil jij je dus ruimer inzetten voor het Wilrijkse jeugdwerk en wil je mee wegen op het
beleid, dan is de jeugdraad the place to be. Je kandidatuur mag je mailen naar
dave.crokaerts@stad.antwerpen.be.

3 STUDENT OP BEZOEK
Een masterstudente Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen is bezig met haar
masterproef. Het onderwerp behandelt de verbetering van de beleving en de user
experience bij verkiezingen. Ondanks de stemplicht blijft de opkomst geleidelijk dalen en
ervaren veel mensen stemmen als een lastig karwei. Zij wil de uitdaging aangaan om daar
iets aan te doen. Momenteel is ze bezig aan een concept waarbij ze jongvolwassenen wil
betrekken. Om te testen of dit concept zou aanslaan wil ze graag enkele jeugdraden
bezoeken om haar concept te komen toelichten.

De studente in kwestie heeft uiteindelijk, vrij kort voor deze vergadering, haar afspraak
afgezegd. Zij contacteert de jeugddienst voor verdere afspraken.

4 DATA VORMINGEN
-

-

-

Vorming “Straffen en belonen”:
o Zal doorgaan op maandag 19 maart (die avond toch al jeugdraad gepland, dus
komt gewoon in de plaats).
o Workshop wordt gegeven door Blad Steen Schaar.
o De vorming is gratis en duurt ongeveer 2 uur.
o Start om 20u00.
o Chiro Jowen stelt hun lokaal ter beschikking.
Workshop sjorren:
o Zal doorgaan op vrijdag 11 mei.
o Duurt minstens 2 tot zeker 3 uur.
o Startuur nog verder af te spreken.
o Feniks stelt voor om deze workshop aan hun lokaal in de Dokter Veeckmanslaan
te laten doorgaan  Arthur vraagt na of dit kan.
Lokaal 4811 is een mogelijke andere optie.
Nacht van de jacht:
o Gaat nog steeds door op zaterdag 28/4.
o Afspraken met Face the action zijn volop bezig.
o Op woensdag 28/2 zal Willem aanwezig zijn in JH Argus om de laatste hand te
leggen aan de voorbereidingen. Assistentie is altijd welkom!!!

5 ADVIESVRAAG ERKENNING / SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD
Bespreking van de nieuwe erkenningsvoorwaarden en het subsidiereglement jeugd in het
kader van de komende decentralisatie.
Stedelijk reglement voor de erkenning als jeugdvereniging (adviesvraag gesteld vanuit
college burgemeester en schepenen stad Antwerpen):
Hierin wordt geformuleerd aan welke criteria moet voldaan worden om erkend te worden.
Er is geen commentaar op dit voorstel en jeugdraad Wilrijk geeft een positief advies.
Subsidiereglement jeugd (adviesvraag gesteld vanuit districtscollege):
In het nieuwe voorstel worden o.a. voorwaarden opgenomen waaraan een jeugdvereniging
moet voldoen om toegewezen te worden aan een district. Dat is de volgende procedure:






Eerst wordt gekeken naar de plaats waar de meeste activiteiten van de verenging
doorgaan. Als minstens de helft van de activiteiten van de vereniging doorgaan in één
district wordt de vereniging beschouwd als een vereniging van dat district.
Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar de woonplaats van de leden. Als minstens
33% van de leden uit één district komen, wordt de vereniging beschouwd als een
vereniging van dat district.
Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar het adres van de vereniging. Voor vzw is dit
de maatschappelijke zetel, voor feitelijke verenigingen is dit het postadres.

Dit betekent dat de toekenning tot een district voor zo goed als de meeste verenigingen zal
samenhangen met waar hun lokaal gelegen is.
Voor Wilrijk betekent dit echter dat scouts 4811 onder district Antwerpen zullen vallen. En
evengoed dat scouts Zaoeja uit Hoboken bij Wilrijk zal horen (want hun lokaal ligt net op
grondgebied Wilrijk).
Jeugdraad Wilrijk heeft alleen bedenkingen bij dit punt van het subsidiereglement en geeft
een positief advies met voorwaarden.
Jeugdraad Wilrijk is van mening dat een kleine aanpassing aan het reglement moet
overwogen worden om er voor te zorgen dat een groep als 4811, die altijd aansluiting had
bij district Wilrijk en van wie het merendeel van de leden uit Wilrijk komt, aansluiting moet
behouden bij Wilrijk. De schepen refereert naar het subsidiereglement van sport als
inspiratiebron. Hierin wordt o.a. als voorwaarde een duidelijke verankering van een
vereniging binnen een district gesteld om de toewijzing aan een district te bepalen.
Advies zal volgende opmerking bevatten:
- Of meer het voorstel van reglement sportsubsidies te hanteren en een aanvulling bij de
eerste voorwaarde te voorzien: “Indien de meeste activiteiten niet doorgaan op
grondgebied van district Wilrijk, maar de jeugdvereniging een duidelijke verankering heeft
met het district Wilrijk door hun ledenbestand.“
- Of toevoeging van een uitzonderingsregel: “Een jeugdvereniging kan een uitzondering
bekomen op de volgorde van deze voorwaarden, indien bewijs dat minstens 33% van hun
leden afkomstig is uit één district én zij deze voorwaarde wensen te laten primeren op de
voorwaarde van locatie van de activiteiten.”

6 ADVIESVRAAG SB /BOF
Adviesvraag over wijzigingen in het gebruiks- en retributiereglement voor de logistieke
ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2018-2019:
- Aanpassingen aan het opportuniteitskader (leidraad via indeling in categorieën bij het
beoordelen van evenementaanvragen)
- De transparantie over de mate van ondersteuning, zowel op openbaar domein als
privaat domein, zowel buiten als binnen.
Het reglement is van toepassing op alle evenementen klein of groot, op openbaar domein of
privaat domein met een openbaar karakter, met een publiek of besloten karakter.
Het nieuwe voorstel zal weinig invloed hebben op de jeugdverenigingen.
Het aangepaste reglement werd gemaild naar de verschillende jeugdverenigingen. Er
worden geen opmerkingen genoteerd en jeugdraad Wilrijk geeft dan ook een positief
advies.

7 VRAAG & ANTWOORD
-

SVZ van de groepen die in het begin van hun werkingsjaar aangaven met een leiding- of
ledentekort te zitten (en aanwezig zijn op de vergadering om feedback te geven):
o Chiro ’t Allemanneke: zitten voorlopig safe met aantal leiding, maar blijft
spannend voor de komende jaren.
o Chiro Jowen: leidingtekort is min of meer opgelost.

-

-

-

Chiro Jowen: buren hebben het snoeihout van hun boom op het terrein van de Chiro
gedumpt. Leiding is van plan om de buren hierover aan te spreken.
Chiro ’t Allemanneke:
o Hun kaas- en wijnavond was een succes.
o Lokaal heeft bescheiden dakschade opgelopen na de storm. Indien toch nog extra
kosten (buiten de verzekering) aan verbonden, denk aan de
infrastructuursubsidies!
UPB: de grote en ingrijpende elektriciteitswerken in hun lokaal zijn gestart!
Scouts Feniks: elektriciteitsprobleem lokaal Dr. Veeckmanslaan is nog niet opgelost  in
een huis, dat momenteel zwaar verbouwd wordt, gelegen aan de andere kant van de
Heistraat, staat klaarblijkelijk de elektriciteitskast/-meter van het lokaal! Deze werd
omwille van de verbouwingen afgesloten en de eigenaar heeft dit niet/te laat
gecommuniceerd. Intussen zit de Feniks al enkele maanden zonder stroom.
Groepsleiding ging de eigenaar contacteren om een oplossing te zoeken. Ook hier indien
nodig infrastructuursubsidies aanspreken.
Biertafelsets (groepsaankoop 2017) zijn nog op te halen door: scouts Valaar (intussen
OK), scouts Oosterveld, Chiro Jong Valaar en JH Argus.
Feestkalender:
 24/2: Chiro Jowen – Pastadag (menu te vinden op FB)
 2/3: Stedelijke jeugddienst – Jump for Joy bedankingsactiviteit voor alle Antwerpse
jeugdwerkvrijwilligers in Park Spoor Noord.
 4/3: kaas- en wijnavond bij scouts 28.
 23/3: VONK – optredens in JH Argus
 31/3: Scouts 2646 Feniks-kwis in sporthal Rozenkrans
 20/4: Chiro Vianney – leidingfuif in de Vizit
 28/4: Nacht van de jacht  begint stilletjes aan vorm te krijgen!
 Vizit: check de kalender!
Thomas geeft nog graag even de volgende zaken m.b.t. Vizit mee:
 Weet dat een samenwerking met Vizit mogelijk is voor een activiteit:
ideeën zijn welkom en bespreekbaar. Samenwerking houdt o.a. in gratis
gebruik van de zaal.
 Je kan als jeugdvereniging voor 1 avond het café overnemen en
openhouden. Handige en weinig inspannende manier om de kas te
spijzen (want dranken worden aan democratische prijzen gefactureerd).

8 WOORDJE VAN DE SCHEPEN
De schepen sluit aan na het districtscollege.
- Het gesprek komt nog even terug op de adviesvraag rond het subsidiereglement jeugd
(zie punt 5).
- De schepen geeft mee dat er een bijenwandeling wordt uitgewerkt tegen de
zomervakantie. Deze zal een gans traject volgen langs punten in Wilrijk waar nu reeds
initiatieven zijn of worden genomen om de bijenpopulatie in Wilrijk te doen groeien (o.a.
Park van Eeden, bijenhotel Bist, Park Steytelinck, enz.).
Op de laatste kinderdistrictsraad werd er door de kinderen (11-12 jaar) gebrainstormd
over de invulling van deze wandeling.
Alvast misschien een leuke activiteit voor volgend werkingsjaar?!

-

-

-

Enkele jaren terug werd er een stripverhaal over Wilrijk uitgegeven (Wijsneuzen in
Wilrijk). Hiervan zal een app worden ontwikkeld die bezoekers en burgers informatie
geeft over de verschillende monumenten en interessante locaties in Wilrijk.
Ook zal er opnieuw een beperkte oplage worden gedrukt van de strip.
Arthur informeert naar een SVZ over de kinderboerderij:
Dit is nog steeds een gevoelig dossier. Probleem hierbij is dat de kinderboerderij
eigendom is van de stad en niet van het district. De handen van het districtscollege zijn in
dit ganse dossier dus gebonden. De huidige uitbater ligt momenteel in proces. Doel is
alleszins om een stopzetting van diens contract te bekomen. Het positieve aan de vele
media-aandacht die het onderwerp al gehad heeft, is dat er zich al spontaan de nodige
nieuwe kandidaten hebben gemeld voor uitbating van de kinderboerderij (al meer dan
dubbel zoveel als bij de vorige oproep)! Een oplossing is dus in de maak. Timing is
moeilijk te bepalen.
Scouts UPB heeft het plan een activiteit te organiseren waarvan de opbrengst gedoneerd
zal worden aan een goed doel. Zij informeren naar het bestaan van Wilrijkse goede
doelen. Meer info van lokale initiatieven wordt bezorgd.

9 VARIA
Debattle: 2018 is een verkiezingsjaar! De stedelijke jeugddienst heeft alvast geïnformeerd of
er ideeën zijn vanuit de jeugdverenigingen en/of de jeugdraad om rond dit thema iets te
ondernemen: hetzij binnen je groep, hetzij overkoepelend.
Weet alvast dat een Debattle-speldoos werd ontwikkeld om met je leden/leiding het thema
bespreekbaar te maken. Het spel is te ontlenen op de jeugddienst en Dave zet nog enkele
foto’s van het bewuste spel op de jeugdraad FB-pagina. Alleszins to be continued!
Volgende Jeugdraad (3e maandag, telkens om 20u)
Wanneer?
Maandag 19 maart 2018
Maandag 16 april 2018
Maandag 21 mei 2018

Waar?
Chiro Jowen
Chiro Sint Bavo
?

