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1. Doelstellingrealisatie 2016 (stad/district) 

 
Dit heeft de stad/het district vorig jaar gerealiseerd op vlak van jeugdbeleid. Zie presentaties. 

- Jullie kunnen steeds aangeven waar jullie vinden dat district Berchem op moet inzetten qua 

jeugd. 

- Ook voor de jeugdraad is er budget (1000€). Ideetjes: EHBO,  Coaching cursus, Vorming rond 

hoe omgaan met pest gedrag en crisis situaties. Marie stuurt gegevens door van de 

lesgeefster die dit bij hun gegeven heeft?  

- Een feestzaal die toegankelijk is voor jeugd blijft een pijnpunt, blijven aankaarten is de 

boodschap. Wij kunnen eventueel aftoetsen met den Eglantier of er een regeling kan 

gemaakt worden voor Berchemse erkende jeugdbewegingen. 

 

 

2. Uitnodiging werkgroep Dag van de Jeugdbeweging 

 

Hier onder vind je de oproep van Ilias, verspreid dit door naar je leidingsploeg. 
De jeugdraad geeft de suggestie om dit met stagiairs op te vangen (tijdgebrek bij velen). Wij vragen 

eens na bij Ilias of je dit ook eventueel als stage kunt doen. 
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Commentaar:  

 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

Magy De Bie Jeugdconsulent Marie Van Caster 1
e
 Notre Dame 

Benthe Adriaenssens Jeugdwerker Damien Groetaers 11
e
 PVL 

Michiel Apers Ksa Berghemerburcht Laurens Simons Den 8 

Bram Callewaert Ksa Berghemerburcht Ilias El Bouyalaoui Kras Berchem 

Victoria Hopchet 1
e
 Notre Dame   

Verontschuldigd 

    

Gastsprekers 



De dag van de jeugdbeweging (20/10/2017) komt er weer aan. De organisatoren zoeken vrijwilligers die mee de stuurgroep 

vormen. De taken zijn: 

• Mee vergaderen vanaf maart. Normaal zijn dit 2 vergaderingen voor de vakantie en 1 vergadering na de 

zomervakantie. 

• Een deeltaak opnemen. Zoals materiaal bestellen, .... Ze krijgen begeleiding als ze willen. 

De jongeren kunnen volledig beslissen over het concept en inkleding. 

Belangrijk: deelname aan de stuurgroep is niet mee de broodjes smeren en op de dag zelf alles moeten meedoen. Dat hoort 

niet tot de standaardtaken. Als je dat mee wil doen, dan mag dat. Afgelopen jaren heeft niet iedereen in de stuurgroep ook 

alles op de dag zelf meegedaan. 

Geen dag van de jeugdbeweging zonder de jongeren. We hebben ze nodig! 

Met vriendelijke scouts- en gidsengroeten,  

 

Illias Marraha | Pedagogisch stafmedewerker

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

M: +32 (0) 485 93 84 86 

T: +32 (0)3 231 16 20 

im@scoutsengidsenvlaanderen.be 

www.scoutsengidsenantwerpen.be 

 

3. Bevraging sectoroverleg 

 

Het sectoroverleg (bestaande uit een heel aantal Antwerpse professionele jeugdpartners) is bezig 

met een heel traject voor de opmaak van een memorandum naar aanleiding van de verkiezingen. 

Momenteel loopt er een representatief onderzoek voor Antwerpse kinderen en jongeren. Uit deze 

bevraging zouden verschillende thema’s en onderwerpen komen. Tussen april-mei zou het 

sectoroverleg hierover focusgroepen organiseren om uiteindelijk te komen tot een memorandum 

van aanbevelingen. Deze aanbevelingen willen ze aan politieke partijen bezorgen in de periode dat 

deze hun partijprogramma’s voor de verkiezingen gaan ontwikkelen. 

https://alsikburgemeesterben.wordpress.com/ 

Dit kan je ook verspreiden naar je leidingsploeg en leden. Hoe meer het ingevuld wordt hoe 

vollediger. 

 

4. Info en vragen van de jeugddienst 

 

• Buitenspeeldag 19/4: wie iets wil organiseren dit mag altijd. Het is van 14u tot 17u 

buitenspeeldag. 

Laat zeker iets weten benthe.adriaenssens@gmail.com als je wil mee doen. 

kindjes die komen spelen krijgen nadien ok een stuk fruit en een gadget.  

• De vacature om vakantiewerk te doen bij de jeugddienst staat online. Taak = het begeleiden 

van activiteiten voor groepen kinderen. Hier de link met info + om te solliciteren: 



https://www.antwerpen.be/nl/info/56b3330cb1a8a7092f8b45aa/jobstudent-zomer-

jeugdwerking (je vind hier ook de volledige brochure met alle studentenjobs) 

Solliciteren kan nog tot 28/2/2017, heb je hier hulp bij nodig? Je weet ons wonen. 

 

• Heb je leuk / groot spelmateriaal nodig? Denk aan onze uitleendienst! 

(https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/jeugd-7/uitleendienst-

spelmaterialen ) 

 

5. Rondje jeugdbewegingen  

 

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

voor de anderen? 

- Notre dam:  

o Ze hebben heel veel leden, waardoor er nu een leden stop is in bepaalde takken. 

o Te kort aan leiding. Geen Jins die ambitie hebben om leiding te worden en 

volgend jaar hebben ze geen jin groep – Magy geeft de contact gegevens door / 

informeert voor ondersteuning leidingsploeg 

o Slotfeest is elk jaar na de kampen, door een locatieprobleem komt er 

waarschijnlijk een nieuw concept. 

Ze zullen waarschijnlijk subsidies aanvragen zodat ze zeker zijn van geen verlies 

te draaien. Vragen voor de subsidie aanvraag kunnen steeds gesteld worden aan 

de jeugddienst. (project subsidie van Berchem is max 1250€ ) 

- Den8:  

o alles loopt goed buiten ook leidingtekort. – Rekrutering van leiding kan de 

jeugddienst mee opnemen in hun communicatie (facebook zeker, via het district 

dat checken we eens bij de communicatie expert)  

o 1 van de kapoenen takken loopt leeg terwijl de andere bom vol zit 

o Sinds vorig jaar begint er ook een goed contact te komen met het pulhof 

- 12
de

:  

o Het is een goed jaar, ze hebben veel leiding 

o Door de leeftijd te verjongen (9jaar) hebben ze ook ongeveer 5 nieuwe leden. 

 

 



-11
de

:  

o Er is een vermindering in leden en er zijn door omstandigheden geen JINS 

o Binnen 2 jaar is er terug aanstroom van leiding.  

o Dit jaar vieren ze hun 90jaar bestaan 

o 11ste en 12
de

 blijven effectief 2 groepen, na interne reorganisatie.  

6. Varia 

- Den 8 heeft steeds “problemen” als zij zetels in hun lokalen zetten. Zogezegd omdat 

het niet brand veilig is. Is hier een vaste regelgeving rond? Benthe vraagt dit na bij 

Bjorn Berckvens  

Hier de contact gegevens van Bjorn, je kan hem met vragen over jullie lokalen steeds 

contacteren. 

Bjorn Berckvens 

Tel: 03 338 75 33  

GSM: 0492 91 52 35 

Email: Bjorn.berckvens@stad.antwerpen.be 

 

 

7. Nieuwe data + locaties afspreken 

Dinsdag 28/3 om 19u30 bij den 11
de

 (Prins Leopoldlaan 12, 2600 Berchem) 

 

 

 

 

Acties:      Wie:  aan:       wanneer: 

 

 

Dikke merci voor jullie aanwezigheid en inzet! 

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  

Contactgegevens ondersteuning 

zoektocht naar leiding doorgeven  
Magy 

1
ste

 en 

den8 
  

Gegevens doorsturen lesgeefster 

vorming pestgedrag enz 
Marie JD   

Navragen bij Bjorn wat de regelgeving is 

mbt zetels in lokalen 
Benthe Iedereen   


