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1. nieuwe voorzitter + afgevaardigden conferentie —> praktische afspraken 

Bram neemt de rol als voorzitter op en zal de mailbox van de jeugdraad mee beheren. De jeugddienst 

blijft hierin goed ondersteunen. 

 
Titel  Jeugdraad Berchem 

Datum: 16/02, 19:30 uur - 21.30 uur 

Plaats:  Ksa Striideburgh, Strijdhoflaan 63 

Volgnummer: JR16022016 

Datum volgende 

vergaderingen: 

 

Di 22/03/2016 // Locatie: KSA Tarcidall 19.30-22.00 uur 

 
 
 
Verslag vorige 

vergadering: 

 

Goedgekeurd 

verslag: Magy De Bie 

Commentaar:  
 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

Magy De Bie jeugdconsulent   

Neriman Yilmaz 
Jeugdwerker 

jeugddienst Berchem 
Bert Boonants KSA Striideburgh 

Loïc Houcerd Notre Dame Elias Van Hecke KSA Striideburgh 

Helena Olyslager Notre Dame Antoine Géhot 
11

e
 PVL & akabe de 

koalabeertjes 

Sara Adams Ksa Tarcidall Thierry Vanderheyde 
 11

e
 PVL & akabe de 

koalabeertjes 

Janah Vandenhoeck Ksa Tarcidall Lawrence Simons Den 8 

Nina Moortgat Ksa Tarcidall Matthias Peeters Den 8 

Michiel Apers Ksa Berghemerburcht   

Bram Callewaert Ksa Berghemerburcht   

Lisa Grielens Ksa Berghemerburcht   

    

Verontschuldigd 

    

    

    

Gastsprekers 



Bram, Sara, Nina en Olivier stelden zich kandidaat om de conferentie voor jeugdraden op te volgen. 

Anderen die nog graag mee willen zijn welkom, laat dit weten aan jeugddienst Berchem (Magy). De 

conferentie zal doorgaan op dinsdag 1 maart, van 19u30-22u in Het Steen. 

Verdere Afspraken: 

• Als er een adviesvraag komt net na de bijeenkomst van de jeugdraad - bijeenkomsten om de 

5/6 weken de termijn is 6 weken, wat is dan onze afgesproken procedure:  deze 

adviesvragen worden per mail doorgestuurd om op deze manier feedback te krijgen   van de 

leden. Als we antwoord verwachten, melden we dit in de titel van de mail. 

• Als een andere districtsjeugdraad een advies heeft opgemaakt wordt deze naar de voorzitter 

gestuurd via de mailbox van de jeugdraad. 

 

2. Vraag mbt de Dag van de Jeugdbeweging, 21/10/2016 

Vraag van de stadswerkers van de koepelverenigingen, die deze dag organiseren:  

Dag vd Jeugdbeweging wordt nu georganiseerd op het Astridplein, een groot ontbijt, een podium 

met muziekgroepjes,... Kent veel succes (opkomst 2000 a 2500 jongeren) maar de organisatie heeft 

het erg moeilijk om hier vrijwilligers voor te vinden. Idee: meer lokaal, in de districten, meer op maat 

van de districten? Wat vindt de jeugdraad hiervan?  

• de jeugdraad pleit ervoor om dit centraal te houden: 

  -het gevoel van vereniging is groter 

-het is traditie 

-grote zichtbaarheid van het jeugdwerk, opgesplitst en meer lokaal ga je minder 

kunnen doen en is de aantrekkingskracht ook  minder. 

• wat dan met het probleem van het tekort aan vrijwilligers? 

  -kunnen de medewerkers van de stad niet meer helpen? 

  -voor studenten is dit erg moeilijk: een uurtje ontbijt en dan naar de les 

 

3. Bedankingsfeest vrijwilligers 26/2 in Trix 

Boek tijdig jullie tickets! 

http://csjeugd.cmail20.com/t/ViewEmail/j/1F6CB0379E0F43DC/E617F854A77E57AF7EEA1DAE616D4

B3C 

4. Vlaamse Buitenspeeldag 13/04/2016 

Op woensdag 13 april is het weer Buitenspeeldag. Ketnet, Nickelodeon etc zenden dan niets uit en 

kinderen worden aangespoord om buiten te gaan spelen. 

De jeugddienst van Berchem organiseert aanbod op 2 pleinen: Het Prieel en het De Villegaspark. 

-Jeugdbewegingen die zin hebben om mee aanbod te voorzien (een initiatie sjorren, een tof 

spel,…??)?  

- Ksa Tarcidall gaf aan in het Prieel weer drankjes te willen verkopen, gaat door door?  

-Jeugddienst kan altijd vrijwilligers gebruiken om het aanbod mee te begeleiden, tegen een 

vrijwilligersvergoeding. Interesse? 

laat het weten aan Magy! 

Dit is een mooie kans om  

1-de kas wat te spijzen 



2-jezelf bekend en zichtbaar te maken in de buurt 

3-je engagement te tonen in district Berchem (wat vb voor het verkrijgen van Berchemse 

werkingssubsidies een voorwaarde is). 

 

Een zicht op het aanbod: 

De Villegaspark: initiaties MMA, Kendo Shaolin, pannavoetbal, tchoukbal, circusworkshops, 

trampolines, stormbaan, hindernissenparcours, crossparcours, airbrushtattoos, knutselen, een mini-

bib, eendjes vissen, …. 

Het Prieel: BMX-parcours, initiatie hockey, sk8-depot, trampolines, stormbaan, grime, funwagen voor 

kleuters, bin-lounge, knutselen, atletiek,… 

 

5. Vakantiejob bij jeugddienst Berchem? 

De vacatures om vakantiewerk te doen bij de stad staan online. 

Jeugddienst Berchem zoekt zowel voor juli als voor augustus jobstudenten om activiteiten met 

groepen kinderen voor te bereiden en te begeleiden. Je moet op 30 juni minimum 18 jaar zijn. 

Inschrijven kan via onderstaande link. De jeugddiensten hebben vacature nummer 16, je kan 

aangeven dat je graag in Berchem wil werken. Aandachtspunt: blijkbaar staat Berchem verkeerdelijk 

samen met Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ik kreeg de boodschap dat personeelsmanagement dit niet 

meer kan aanpassen. Kies dus voor Berchem-Berendrecht-Zandvliet-Lillo, en geeft goed aan dat je in 

Berchem wil werken! 

Je komt in een tof team van 4 jobstudenten en gaat in de maand juli of augustus aan de slag met 

(kleine) groepen kinderen van 4 jaar tot 14 jaar. 

Solliciteren kan t.e.m. vrijdag 4 maart.  

 

Hier de link naar de algemene info pagina: 

https://www.antwerpen.be/nl/vacatures/56ab681daba8a726f48b4655/studentenjobs-deze-zomer 

 

Hier de link naar de infobrochure, je kan onze vacature vinden op pagina 27: 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/c3bf2d86-d4aa-413f-ab63-

f67ea61a17d1/Informatiebrochure_jobstudenten_2016.pdf 

 

Link naar sollicitatieformulier: 

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

jeugdmonitor-of-kinderopvang 

 

opmerkingen: 

-documenten uploaden met Mac kan problemen opleveren. 

-de gesprekken zullen doorgaan in de week van 14 maart. 

 

Hulp nodig bij het inschrijven? Bel of mail ons, wij helpen je graag verder! 

https://www.antwerpen.be/nl/info/56b32f73aaa8a7af238b4592/de-jeugddiensten-helpen-je-met-

het-indienen-van-je-kandidatuur-als-jobstudent 

 

6. Stedelijk subsidiereglement voor de jeugd 

Christel Wijns van de stedelijke jeugddienst licht de belangrijkste wijzigingen uitgebreid toe, adhv 

een presentatie (zie bijlage). 



In deze fase wordt aan alle districtsjeugdraden advies gevraagd op het ontwerp van het vernieuwde 

reglement. Als alles goed gaat, is een vernieuwd reglement vanaf 1-9 van kracht. 

 

Jeugdraad Berchem geeft een positief advies: zie bijlage. 

Als er toch nog aanvullingen of bedenkingen zijn, gelieve deze dan asap te mailen naar 

jeugdraad.berchem@stad.antwerpen.be 

 

Belangrijk contactpersonen mbt: 

 

-Infrastructuur/infrastructuursubsidies:  

bjorn.berckvens@stad.antwerpen.be 

03/3387533 

0492/915235 

 

-Projecten/projectsubsidies: 

robbe.vanbogaert@stad.antwerpen.be 

03/3387557 

0492/915234 

 

Info over ondersteuning voor jeugd kan je vinden op de website voor jeugdwerk: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/jeugdverenigingen-antwerpen 

 

Je kan aanvullend nog subsidies krijgen bij district Berchem: 

-Werkingssubsidies (250€/jaar) 

-infrastructuursubsidies: Berchem komt tegemoet in de 20% die de stad niet betoelaagt , met een 

max van 1.000€ 

-projectsubsidies: max 1.250€ 

Alle info hierover kan je vinden op de website van Berchem: 

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

jeugdverenigingen-berchem 

en hier: 

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

jeugdinitiatieven-in-berchem 

 

Jeugddienst Berchem heeft ook nog een uitleendienst van groot spelmateriaal, waarbij Berchemse 

jeugdverenigingen terecht kunnen: 

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

 

 

7. Volgende data 

Di 22/03/2016 // Locatie: KSA Tarcidall 19.30-22.00 uur 

 

Acties:       Wie:  aan:       wanneer: 

 

 

aanpassingen en aanvullingen op het advies 

doorsturen (het is jullie advies) 
iedereen aan JD ASAP  

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  


