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Jeugdraad Merksem 
 

Bredabaan 555, 2170 Merksem 
Tel : 03/646.76.00 

jeugdraad.merksem@antwerpen.be 

 
 

Verslag jeugdraad 
 

donderdag 17/10/2019 
 

Aanwezigen:  Sander Rottiers (voorzitterJR Merksem),  Lori Stas (bestuur JR), Justin Claes en Yari Verhelst (Chiro Sloratokels),  

Ruth De Langh en Jelle Essers (Scouts 24), Kobe De Hert en Karel Penris (den 61), Sophie Braem en Femke Van de Putte (de 4), Fleur 
Belis en Frauke Delanoeije (Sint-Jozef meisjes), Helena Berq en Ineke Penris (Chiro Sus), Klaas Marijnen, Xander Van Steene en Anke 
Van Bastelaer  (den 41), Lien De Pauw (26 St-Eduardus), Thomas Willems (JC Bouckenborgh), Hans Huybrechts en Brent Mergits (Chiro 
Tom Sam), Jens De Hert (Jin Leo 38), Bjorn Dufoor en Anouk Immens (Chiro Bart), Tina Marquet (jeugddienst) 
 

 

Verontschuldigd:  Chiro Divora en Chiro Sint-Jozef jongens 

 
 

 

1. Bestuursverkiezing  
De kandidaten zijn Sander Rottiers en Lori Stas. Er werd gestemd en beiden werden 
herverkozen. 

 
2. Adviezen 

De leden vonden de voorgelegde adviezen niet relevant genoeg om te behandelen. 
 

3. Werkingssubsidie 
Enkele groepen moeten hun aanvraag nog in orde maken. Deadline is 31/10 en te 
laat=geen subsidie! 

 

4. Bedankingsfeestje 
Omdat het gekozen thema “Kinky boeren” niet te verantwoorden was aan het 
college, hebben we gekozen voor een van de andere aangegeven thema’s : Callboys 

 

5. Wat willen jullie dit werkjaar doen? 
Rondvraag of er thema’s waar een jeugdraad kan aan gewijd worden.  
4de Sint-Joris wil graag wat originele ideetjes ivm drankkassa. 
 

6. Bloeddonatie 
Data worden voortaan mee opgenomen in de activiteitenkalender onderaan het 
verslag. 
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7. Velux 
Spuiten in het bos:  
in het speelbos en rond de lokalen van 4de Sint-Joris worden veel drugsspuiten 
gevonden. 
Opnemen met grijpstokken en opbergen in gele spuitencontainer, 
of contact nemen met de Spuitenpatrouille : spuitenpatrouille@free-clinic.be 
Free Clinic kan je ook spuitencontainers bezorgen of containers omwisselen. 
 
Gratis grijpstokken kan je krijgen via mooimakers.be 
Als je spuiten opmerkt kan je dit ook melden aan de Blauwe Lijn 0800 123 12 
  
Twentyfoor en jeneveravond  
Vinden plaats op dezelfde datum. Dit blijft ongewijzigd. Graag volgend jaar beter 
overleggen om overlapping te vermijden. 
 

8. Varia 
Gehandicaptenparkeerplaats Ijskelder: 
Deze plaats is niet meer in gebruik. De melding zou al eerder gebeurd zijn maar er 
kwam nog geen antwoord. Tina neemt opnieuw contact via KLM.  
 
Verlichting wandelpad Bouckenborghpark: 
De verlichting zou enkel branden als er iets van de voetbal doorgaat. Vraag is om het 
pad altijd verlicht te houden. Tina neemt dit op met de mensen van Openbaar 
Domein. 
 
Halloweenfeestje jongerencentrum: 
Zijn er DJ’s die hier kunnen komen draaien? 
 
Filmkamp JC Bouckenborgh: 
Als je jongeren kent tussen 14 en 18 jaar die zin hebben om mee een horrorfilm te 
maken tijdens de herfstvakantie. 
 
Lampionnentocht JCBouckenborgh: 
Er werd een oproep verspreid om te komen helpen bij de lampionnentocht in het 
Fortje op 26 oktober. Tot hiertoe was er nog geen respons. 
 
Volwassen begeleiders gezocht: 
Chiro Sus is opzoek naar  nieuwe volwassenbegeleiders. Suggesties voor 
enthousiastie kandidaten zijn altijd welkom 
 
Foto’s kindermisbruik: 
Nav de Pano reportage ivm foto’s van jeugdverenigingen die zouden kunnen worden 
misbruikt. Kijk de openbare foto’s op je website na en bereid je voor op vragen van 
ouders. 
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 Oktober  

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

25/10 Light sint jozef meisjes @bobo 21u 

26/10 Aspicafé @lokalen sam 

31/10  Deadline werkingsubsidie  

   

 November  

9/11 Jinfeestje ‘So you think you can drink’ @Lokalen 41 

15/11 Bedankingsfeestje stad Antwerpen “Down 
under” 

T.B.A 

16/11 Spaghettislag Tom/Sam @lokalen Tom 

17/11 Brunch sint jozef m De garve 

21/11 Jeugdraad om 20u  @ Bobo 

22/11 Bedankingsfeestje jeugddienst/jeugdraad 
MXM (verkleed=4bonnen) 

@Bobo 

23/11 Bal van de 4 (chique) @kasteel bobo 

   

 
 
 

VOLGENDE VERGADERING: 
Donderdag 21 november 2019 – 20 uur – JC Bouckenborgh 

 


