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1. Kennismaking  

Ui de kennismaking komt naar voor dat de meesten hier zitten om: 

-connecties te leggen (met de andere jeugdbewegingen) 

-nuttige info te vergaren 

-de band met de jeugddienst te onderhouden 

-subsidies te kunnen krijgen  

-uit nieuwsgierigheid (“eens een kijkje komen nemen wat er voor ons in zit”) 
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voor de Franstalige jeugdbewegingen, mbt subsidies: om je erkenning te kunnen krijgen moet je 

een engagement kunnen aantonen in de stad/het district. Aanwezigheid en inzet op de jeugdraad is 

één mogelijkheid. Er zijn ook andere mogelijkheden. In die zin is aanwezigheid op de jeugdraad nooit 

verplicht. Wij hopen dat het vooral zinvol is. 

 

2. De opdracht van de jeugdraad?? – startsessie 2016-2017 

Diagram met de cirkels: advies, netwerk, info = 3 luiken van de jeugdraad. 

de meesten zitten hier voor “info” en “netwerk”. Maar: advies is ook één van de hoofdtaken van 

een adviesraad. 

-inzoemen op het luik “advies” waarom van belang? 

 kan op vraag van het bestuur (district of stad) 

 kan op eigen initiatief 

 hoe beter onderbouwd, hoe sterker het advies 

 hoe meer mensen advies geven, hoe sterker het advies 

-Vorig jaar vb advies gegeven over: 

 -bovenlokaal: uitleendienst Zappa, subsidiereglement jeugd, wijziging politiecodex 

-lokaal: heraanleg straten en pleinen (Zillebekelaan, Wasplein, straten in Groenenhoek, 

Stanleystraat/Cuperusstraat,..), afschaffing subsidie kleine herstellingswerken, wijziging 

reglement werkingssubsidies vanuit district 

 -niet op ingegaan: bovenlokale speelterreinen (niet gekend bij de leden) 

 -zelden of nooit op eigen initiatief. 

er wordt weldegelijk echt geluisterd naar wat jeugd te zeggen heeft. Op het advies voor het 

subsidiereglement kregen de jeugdraden een uitgebreid antwoord van de schepen van jeugd Nabilla 

Ait d’Aout. Er werd met veel opmerkingen rekening gehouden en aanpassingen gemaakt. 

-Wat is een goed advies: één met argumenten, vb in de vorm van een swot analyse. 

-werkwijze: kerngroep bereid voor ism jeugddienst, leden bekijken en beslissen mee op vergadering. 

Wie wil in de kerngroep? Bram en Michiel van ksa Berghemerburcht willen dit wel blijven doen. 

 

 

3. Advies Floraliënlaan 

 

We bekijken de plannen voor de heraanleg van deze straat. Fase: projectdefinitie en concept, er is 

dus nog veel input mogelijk. 

 

Opmerkingen en vragen jeugdraad Berchem: 

-waarom is er geen fietspad voorzien? Er is een grote school, de straat lijkt breed genoeg, 

-verdwijnen er parkeerplaatsen? Het is er erg druk, vooral tijdens de uren dat ouders hun kinderen 

afzetten/ophalen 

-super dat het zone 30 wordt! Oversteken is nu een hel, snelheidsremmers zijn een must. 

 

Antwoord van de consulent publiek domein Berchem: 

- In een zone 30 wordt standaard uitgegaan van gemengd verkeer en wordt er geen fietspad 

voorzien. Dit is een doorvertaling van de mobiliteitsvoorwaarden op basis waarvan concept 

en projectdefinitie zijn opgebouwd. Een fietssuggestiestrook wordt bovendien niet toegepast 

in combinatie met dwarsparkeren. Het dwarsparkeren was noodzakelijk om de 

parkeerbalans quasi neutraal te houden 

- De huidige parkeerbalans in voorontwerp is -5 

- Tov concept en projectdefinitie is in het voorontwerp een bijkomende snelheidsremmer 

voorzien thv de nieuwe toegangszone nieuwbouw Sint Anna 

 

 



4. Advies speeltuin Nachtegalenpark 

 

We bekijken de plannen van het nieuwe ontwerp. Inspraakfase na goedgekeurd voorontwerp. 

 

Opmerkingen en vragen jeugdraad Berchem: 

-kleuterspeeltuin minder kleurrijk, jammer 

-de speelzone voor tieners is veel recenter dan de kleuterspeelzone. Zijn al deze toestellen versleten? 

Wat gebeurt er bij voorbeeld met de torens met glijbanen? Worden deze weggegooid? 

-op het plan was niet duidelijk welke ondergrond de valdemping van de mindervaliden zone heeft, is 

dit rubber? 

-zeer positief dat de speeltuin wordt uitgebreid met een speelbos en speelbeek. 

-is het water proper genoeg om mee te spelen? Vb bij de Titan Run werden veel mensen ziek van 

geïnfecteerd water. 

-wat is de verdere timing van de heraanleg? 

 

 

5. Info van de jeugddienst 

 

-   subsidieavond dinsdag 4/10 om 19 uur in Het Steen (stedelijke subsidiemogelijkheden) 

-   subsidies jeugddienst Berchem 

 -projectsubsidies - max 1250€, indienen min. 2 maanden voor start project 

 https://www.antwerpen.be/nl/info/5357c8b4aaa8a763208b47ea/projecttoelage-voor-

jeugdinitiatieven-in-berchem 

 -werkingstoelage (250€, indienen voor 1/5) 

-infrastructuursubsidies (max 1000 €, indienen voor 1/5 of 15/12) 

 https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/jeugd-7/subsidies-voor-

jeugdverenigingen-berchem 

  

6. Rondje jeugdbewegingen  

 

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

anderen? 

 

Den 8 

-er werd een tweede kapoenentak opgericht op locatie Frans Van Hombeeckplein, jong leven bij de 

oudere takken (de andere kapoenentak zit in St Stanislas) 

-vorige week was het opendeur op Frans van Hombeeckplein, veel nieuwe leden 

-nieuwe, jonge leidingsploeg. De kampen waren tof 

-den 8 kan nog welpen gebruiken 

 



Den 22
e
 

-tof kamp, met de oudste tak naar polen geweest 

-er werd een takkenhervorming doorgevoerd, de leeftijden werden aangepast en er werd een JIN tak 

opgericht 

-geen nieuwe leiding, maar voor nu zitten ze goed 

-hoe zit het met de plannen van Berchem Sport? Niks meer over gehoord, den 22
e
 stelt werken in het 

lokaal uit in afwachting van de bouw van Berchem Sport. Magy informeert. 

 

Ksa Tarcidall 

-tof kamp 

-4 leiding weg, 6 erbij 

-ze zitten wel met een “generatiegat”: geen +16. Maar de huidige leiding is gemotiveerd en gaat wel 

even blijven 

-de jongste bannen zitten bijna vol 

-ledenaantal constant: 60 a 70 leden, 12 leiding 

 

Ksa Striideburgh 

-er kwamen veel vriendjes of broertjes/zusjes bij 

-oudere leiding weg, nieuwe ploeg, het is een beetje zoeken. 

 

Ksa Berghemerburcht 

-alle groepen zitten vol, lange wachtlijsten. Nu kan er niet méér volk bij, dan is er leiding te kort (nu 

19 man leiding) 

-volgend jaar komt er leiding bij 

-vraag: een sport op kamp is vlaggen pikken van andere groepen (die ze later in ruil voor een bak bier 

– of gewoon zo – weer terugkrijgen). Ksa Brabant ontving een kwade mail van de Waalse scouts, veel 

groepen op hun tenen getrapt. Ervaring van de andere groepen hier?  Den 22
e
 geeft aan dat zij daar 

ook niet zo mee zouden kunnen lachen. Berghemerburcht is er maar mee gestopt om zever te 

vermijden..wel beetje jammer. Magy kan dit een bespreken op de werkgroep ondersteuning 

jeugdwerk? 

 

Den 11
e
/12

e
 

-kampen goed verlopen 

-leden: vol met wachtlijsten 

 

De 14
e
 

-niks bijzonders te melden ☺ 

 

 

7. Varia 

 

-we maken op de site van Berchem een pagina met overzicht van alle Berchemse jeugdbewegingen: 

info checken: is alles nog juist? 

-nieuwsbrief jeugdwerk de leden vragen of de jeugddienst van Berchem deze toch wil blijven 

doormailen. 



-vragen van de vorige vergadering: 

max aantal leden/leider om in orde te zijn voor verzekering 

Antwoord van Tine (ksa):  

We hebben hier (met de koepel) geen richtlijnen over. 

Zolang er met gezond verstand gehandeld wordt, en aan de toezichts- en organisatieplicht voldaan is, 

is er geen probleem. Zie pagina 28-29 in de wegwijsbundel verzekeringen. 

Meestal gaan ze de fout bij een leid(st)er toetsen aan de dubbele taak die een leid(st)er heeft: de 

toezichtsplicht en de organisatieplicht.  

• De toezichtsplicht komt erop neer dat je er als leid(st)er voor moet zorgen dat je altijd 

voldoende toezicht houdt op de leden. Die plicht begint in principe vanaf de aankomst bij de 

plaats van samenkomst en eindigt bij het verlaten van die plaats op het einde van de 

geplande activiteit. Het aantal leid(st)ers moet ook ‘redelijk’ zijn in verhouding tot het aantal 

leden, de leeftijd van de leden, de aard van de activiteit … Een leid(st)er moet dus actief bij de 

kinderen zijn en tijdig kunnen reageren op wat ze doen. Bv.: geen Pagadders zonder toezicht 

laten spelen.  

 

• De organisatieplicht houdt in dat de activiteiten op een verantwoorde manier 

georganiseerd zijn, zodat een maximale veiligheid voor jouw leden en andere personen 

gewaarborgd is. Bv. geen spel spelen waarbij je met bakstenen moet gooien, ook al staat er 

voldoende leiding bij om toezicht uit te oefenen. 

Volgens het subsidiereglement van de Stad antwerpen is het alvast volgende regeling: elke 

jeugdwerkactiviteit,  voor deelnemers jonger dan 16 jaar, wordt begeleid door  minstens 2 

begeleiders. Er is minstens 1 begeleider per 12 deelnemers 

 

Antwoord van Illias (scouts en gidsen Vlaanderen): 

Al onze leden en leiding zijn altijd verzekerd na het betalen van het lidgeld. 

 

De persoonlijke aansprakelijkheid van (groeps)leiding kan bij ernstige ongevallen wel afhangen van 

het volgen van onze richtlijnen. Maar je moet ze daar niet teveel schrik mee aanjagen, omdat we 

altijd aan de kant van de leiding blijven staan inzake verzekeringen en daar ook een 

rechtsbijstandsverzekering voor hebben. Ze moeten het al extreem bont maken vooraleer wij zeggen 

dat ze nalatig zijn geweest. (Zoals in nog niet voorgekomen in 100jaar scouting). 

 

Wij hanteren volgende leden/leiding verdeling: 

• één leidster/leider per vijf kapoenen en kabouters/welpen. 

• één leidster/leider per zes jonggivers, givers en jins. 

• één leidster/leider per drie akabe- en openkampleden. 

• En zijn er overal minimum twee leid(st)ers per tak. 

Wij merken ook dat een omkaderingscijfer van 1 leiding op 8 leden geen uitzondering meer is. 

Antwerpen stad hanteert 1 leiding voor 12 kinderen als omkaderingscijfer in het subsidiereglement. 

 

Ook terug te vinden op de website. 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leidingsploeg/hoeveel-leiding-heb-je-nodig 

 

Wat met infrastuctuursubsidies en het delen van lokalen? 

Antwoord van Bjorn Berckvens  

Belangrijk is om te weten wat voor een vereniging.  



Er zijn 2 mogelijkheden: 

 

1* de andere vereniging is ook een erkende jeugdvereniging: 

In dit geval kunnen beide jeugdverenigingen infrastructuursubsidies aanvragen voor hun lokalen. 

Voor de gemeenschappelijke delen worden de kosten dan gedeeld volgens gebruik. Eigen lokalen 

worden gewoon aan 80% gesubsidieerd. 

 

2* de andere vereniging is geen erkende jeugdvereniging: 

Hierbij wordt er enkel gezien naar hun eigen lokalen voor 80% subsidies. De gemeenschappelijke 

delen/structuren of de lokalen onder gedeeld gebruik worden dan gesubsidieerd volgens een 

percentage van gebruik. 

 

Verder moet je ook rekening houden met eigen lokalen of huurlokalen. Indien ze huren moeten ze 

kunnen voorleggen dat ze nog 9 jaar de lokalen mogen gebruiken bij subsidies hoger dan 25.000€. 

 

Hopelijk heb je hier voldoende info mee en anders, feel free to call me.  

 
Bjorn Berckvens | Deskundige bouwtoezicht jeugdwerkinfrastructuur 
Stad Antwerpen | Cultuur, Sport, Jeugd & Onderwijs 

Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen 

Kantooradres: Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen 

tel + 32 3 338 75 33 | + 32 486 690 333 | fax +32 3 338 20 30  

jeugddienst@stad.antwerpen.be | bjorn.berckvens@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be 

 

 

 

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  

Informeren stavaza Berchem Sport Magy Den 22e asap  

Vlaggen pikken: eens voorleggen op werkgroep 

ondersteuning jeugdwerk 
Magy Leden JR asap  

     


