
JEUGDRAAD 25/6/2018 

1 WIE WAS ERBIJ? 
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Sander & 
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Scouts 54 Quinten 
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Verontschuldigd Scouts 4811 /// 
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/// 
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/// 

Schepen van 
Jeugd  

Verontschuldigd Stadswerkers Illias (Scouts & 
Gidsen 
Vlaanderen) 

2 SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD WILRIJK 
- Illias Marraha, stadswerker van Scouts & Gidsen Vlaanderen, is aanwezig i.v.m. dit 

onderwerp.  

Op een laatste overleg op stadsniveau, kwam het subsidiereglement van Wilrijk ter 

sprake. De stedelijke jeugddienst uitte hier hun bezorgdheid over één bepaalde passage 

in het reglement werkingssubsidie. M.b. “Wie kan een werkingssubsidie en 

infrastructuursubsidie aanvragen in Wilrijk”: 

 Minimum 50% van de leden, …. en jongeren die in district Wilrijk wonen of 

(deeltijds) verblijven. 

 Jeugdverenigingen waarvan slechts 33% of 50% van de leden, … in district 

Wilrijk wonen of (deeltijds) verblijven. 

De bepaling “District Wilrijk” zou niet enkel een probleem zijn voor scouts Zaoeja uit 

Hoboken om in Wilrijk aansluiting te vinden, maar ook een heleboel Wilrijkse 

jeugdverenigingen uitsluiten, die niet aan dat aantal leden komen die in Wilrijk wonen 

(scouts UPB, Coribisier, Oosterveld). 

Illias licht dit struikelblok (en mogelijke andere worst case scenario’s) uitgebreid toe met 

een presentatie en cijfermateriaal. 

- De jeugdraad plant de volgende stappen: 

1. Opstellen van een spontaan advies met bezorgdheden aan districtscollege, 

ondertekend door, in eerste plaats, de mogelijk geviseerde groepen, maar liefst 

door alle Wilrijkse jeugdverenigingen. 



2. Adviseren om alsnog te opteren om de passage in het reglement aan te passen  

stad Antwerpen ipv district Wilrijk.  

Of te opteren voor het “of / of” verhaal (zie presentatie van Illias). 

3. Huidige formulering biedt geen zekerheid voor specifieke werkingen (denk aan 

Akabe-scouts, P.A.J., enz.), die standaard leden aantrekken over vele 

districtsgrenzen heen? 

- Opmerking / vraag van scouts Zaoeja: in hoeverre zijn “grensgevallen” (= 

jeugdverenigingen met lokaal in district X, maar reeds jarenlange aansluiting bij district 

Y) gehoord in het ganse decentralisatieproces? Zij in Hoboken alleszins niet of 

onvoldoende. 

- Aanzet spontaan advies formuleren en terugkoppelen naar de betrokkenen alvorens aan 

Hans en college te bezorgen.  

- Met toevoeging van een extra jeugdvereniging (scouts Zaoeja), wordt de pot 

jeugdsubsidie kleiner, want relatief dezelfde hoeveelheid subsidiebudget moet verdeeld 

worden onder meer groepen. Illias spreekt dit echter tegen, want Wilrijk zou met de 

decentralisatie net meer geld krijgen  jeugddienst vraagt na. 

- Tot slot wil de jeugdconsulent graag alle aanwezigen gerust stellen: 

 Zowel Hans als de jeugddienst zijn pas na goedkeuring van het reglement 

geconfronteerd met dit euvel. Uiteraard was dit mogelijke scenario niet de 

bedoeling.   

 Dit wordt opgelost en iedereen, inclusief scouts Zaoeja (al of niet bij Hoboken of 

Wilrijk), zal vanaf 1 september 2018 gewoon zoals elk jaar hun 

werkingssubsidies kunnen aanvragen! 

 We kunnen/mogen hiervoor alle vertrouwen hebben in onze schepen van jeugd! 

3 VRAAG & ANTWOORD 
- Een snelle ronde leert dat er niet meteen vragen zijn van de aanwezige personen en 

jeugdverenigingen. 

- Kalender:  

o 28 juni: JIN-fuif van scouts 4811 

o 30 juni: eetavond JINS van scouts Fenix 

4 VARIA 
- Goed op tijd lanceren we een eerste oproep voor een zomerkamp 2019 in Ilfeld, 

Duitsland. Interesse om met je groep te gaan kamperen in de zustergemeente van Wilrijk 
… geef je kandidatuur door aan de jeugddienst. 
Weet dat er jaarlijks 5.000 Euro subsidie wordt begroot om de verplaatsingsonkosten 
van leden en materialen te dekken naar het kampterrein in Ilfeld (en terug uiteraard). 
Momenteel niet helemaal duidelijk wat de kampeeraccomodaties zijn in Duitsland, maar 
de jeugddienst probeert dit te achterhalen en jullie hierover tijdig te informeren. 

- Evacuatieoefeningen 2018: 
o Vorig jaar riep de stedelijke jeugddienst op om mee te doen aan de 

brandevacuatieoefening. Vanuit Wilrijk was er toen slechts 1 groep die zich had 
opgegeven (en uiteindelijk ook had afgezegd).  

o Bedoeling is dat je, zonder dat leden op de hoogte zijn, een evacuatieoefening 
organiseert op je wekelijkse bijeenkomst. 

o Misschien een idee om dit op districtsniveau te organiseren? 
- Stadsmakers – Buurtboost ter info: 



o https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/extra-

acties/buurtboost-geef-uw-buurt-letterlijk-een-boost  

o Tijdens een buurtboost doe je samen met zes (!?) leden iets positiefs voor de 
buurt (poets- of opruimactie of een sociale actie). 

- Trage wegenproject:  
o Trage wegen zijn wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
o Alle info op http://antwerpen.tragewegen.be/. 
o OPROEP: gans Antwerpen is opgedeeld in blokken van 1 km². Geïnteresseerden 

kunnen zich via bovenstaande link opgeven om de trage wegen  te helpen in 
kaart brengen. 

- Oude munten van Zoo Antwerpen: 
o Man heeft nog oude verzamelmunten van de Zoo van Antwerpen in zijn bezit 

(verkocht eind jaren ’70 en jaren ’80).  
o Telkens set van 4 munten, samen goed voor 10x inkom in de Zoo of 

Planckendael. Zou nog altijd kunnen en zijn waarde hebben, MAAR je moet wel 
op voorhand de Zoo op de hoogte brengen! 

o Hij verkoopt meerdere sets  90 Euro voor 1 set (= dus goed voor 10x inkom 
aan 9 Euro per persoon), 160 Euro voor 2 sets, 210 Euro voor 3 sets en dan 
telkens 70 Euro erbij voor de volgende set (heeft er 9 te koop). 

o Interesse, contacteer Dhr. Vyt op 0496 75 71 45. 
Mocht je willen overgaan tot aanschaf, lijkt zeker een deal (gezien de huidige 
groepsprijzen van 17,50 tot 22,50 Euro), MAAR check dus zeker eerst bij de 
Antwerpse zoo of ze de munten nog effectief aannemen!!! 

- Te noteren in jullie agenda  Zomertrefmoment jeugdraad: afspraak op vrijdag 17 
augustus 2018 in Zomerbar Wilrijk (Park van Eden). Het juiste uur van afspraak volgt 
nog! 

Ter afsluiting 

- Bedankt Willem voor je periode als voorzitter van de jeugdraad!  
Geïnteresseerden om mee aan de kar van de jeugdraad te trekken, mogen zich richten tot 
de jeugddienst. 

- Aan alle jeugdverenigingen een fijn en geslaagd zomerkamp gewenst!  
- De jeugdraad trakteert nog op een afsluitborrel. 

Volgende Jeugdraad (standaard de 3e maandag van de maand) 

Wanneer? Waar? 

Maandag 17 september 2018 ? 
Maandag 15 oktober 2018 ? 
Maandag 19 november 2018 ? 
Maandag 17 december 2018 ? 
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