
 

 

 

  
 
 
 

Verslag jeugdraad 1 – Wat kan een 
jeugdraad betekenen voor jongeren?  

Woensdag 8 maart ’17 – 20uur –  Gravenhof Hoboken  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Deelnemers   

 

Scouting Hoboken:  Matthijs Van Hove en Anke Vandael  

Scouts 28: Anke Brasseur  

Chiro Klinker: Silvie De Decker  

Chiro Sentroem: Tom Segers  

Jeugdhuis Joh: Kenny Cop, Kelly Schippers, Wesley De Vos, Hannah Jonckheer, Gertjan Dillien, 

Robin Van Riet, Gregory Bollen, Glen Van Deyck, Shauni De Vos 

Wat wordt er verwacht van een jeugdraad?  
We vroegen de jongeren wat hen naar een jeugdraad doet komen, wat er verwacht wordt en wat 

zeker niet. Daar kwamen volgende onderwerpen uit:  

Doen! Niet doen! 

 
-Contact maken met andere verenigingen, 
netwerken! (#Vriendschapsband) 
 
-Evenementen uitwisselen en reclame maken 
+ Evenementen op elkaar afstemmen (of 
misschien zelfs samenwerken! #Halloweentocht) 
 
-Samen ene drinken 
 
-Nieuwe regelgeving leren kennen 
 
-Samen werken aan een dag van de Hobokense 
Jeugdverenigingen #Joho 

 Een activiteit voor alle verenigingen en 
hun leden om elkaar te leren kennen.  

 Een activiteit voor alle 
kerngroepen/leidingsgroepen van alle 
verenigingen om elkaar te leren kennen.  

 Een activiteit voor jongeren uit Hoboken 
om alle verenigingen te leren kennen. 
(Brunch nieuwe inwoners?).  

 
-Meer informatie over jongeren in Hoboken die 
niet bij een jeugdvereniging zitten zodat we op 
hun noden kunnen inspelen met evenementjes 
etc.  
 
-Informele kennismaking met politiekers als 
schepen van jeugd, voorzitster van het 
districtscollege,…  

 
-Uitnodigingen sturen zonder een onderwerp. 
Sommige onderwerpen zijn maar voor specifieke 
verenigingen interessant.  
 
-Niet onze hoofden breken over bepaalde 
onderwerpen waar nadien niets mee gedaan 
wordt.  

 



 

Domeinen waarin ondersteuning nodig is!  
We vroegen aan de jongeren waarin ze ondersteund willen worden door de jeugdraad.  

Ondersteun ons zeker bij:  

1. Het in contact komen met andere jeugdverenigingen.  

2. Het creëren van diversiteit binnen onze vereniging. 

3. Het bekend maken van mijn vereniging.  

4. Het samenwerken met andere verenigingen.  

5. Het wegwijs maken van subsidies voor de jaarwerking van mijn vereniging.  

Ondersteun enkele verenigingen op maat bij:  

1. Het wegwijs maken van papierwerk voor mijn vereniging.  

2. Het aankaarten van onze problemen op politiek niveau in Hoboken 

3. Het opmaken van een site/facebookpagina  

4. Het opdoen van basiskennis zoals EHBO, een spel in elkaar steken, ouders contacteren.  

5. Het in de krant komen met een evenement of activiteit van mijn vereniging.  

 

Alvast een beetje ondersteuning.  
De jeugdconsulente Kelly Moons gaf de jongeren alvast een woordje uitleg om aan enkele noden te 

voldoen.  

Subsidie regelement  
Er wordt een duidelijk overzicht gemaakt over subsidiereglementering dat wordt uitgedeeld aan de 

verenigingen zelf.  

 

Schrijf jullie zeker allemaal in voor de nieuwsbrief via: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/jeugdverenigingen-antwerpen/blijf-op-de-

hoogte/nieuwsbrief-jeugdverenigingen 

Uitleendienst 
De jeugddienst in Hoboken heeft een eigen uitleendienst. Jeugdverenigingen kunnen hier steeds 

beroep op doen.  

 

-> Leuke spelen, kleine fuifboxen of eenmalige attributen lenen? Dan is de Jeugddienst the place to 

be! https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-hoboken-1/jeugd-1/kopie-en-uitleendienst-

voor-jeugdverenigingen 

-> Audio-visueel materiaal lenen? Dan is Zappa the place to be! https://www.uitleen.be/ 

-> Evenementen materiaal lenen? Dan is Evenementenloket van de stad the place to be! 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1  
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-> Sportmateriaal lenen? Dan is buurtsport the place to be! 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/uitleendienst 

 

-> Vind je niet wat je nodig hebt, kijk dan eens provinciaal! (Of hoor eens bij je buren of andere 

verenigingen van Hoboken, die hebben ook heel wat!) 

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-

malle/uitleendienst.html 

Als er iets ontbreekt bij de uitleendiensten of je wilt hier iets over kwijt. Neem dan zeker contact op 

met de jeugddienst!  

 

Locatie Fort 8 – voormalig Rova jeugdhuis 
Het jeugdhuis Rova is spijtig genoeg tot een einde gekomen dit jaar. Na jaren inzet voor hobokense 

jeugd willen we ze via deze weg toch nog even bedanken!  

Wel betekent dit dat er een ruimte vrij komt in Fort 8 dat momenteel in handen is van de stedelijke 

jeugddienst. Als er een vereniging de huur van deze ruimte wil overnemen zijn zij zeker welkom! We 

merkte op de jeugdraad dat jeugdverenigingen hier eigenlijk geen nood aan hebben.  

Wél hebben ze nood aan een gedeelde opslag ruimte! Dit is een zeer goede herbestemming volgens 

de aanwezige jeugdverenigingen en zal dan ook worden voorgelegd.  

 

What is next?  
Dat er veel besproken is deze jeugdraad staat vast. Hoe zal het vervolg van deze productieve 

jeugdraad eruit zien?  

De jeugddienst gaat aan de slag met de top 5 van noden die het meest voorkwamen en proberen de 

jeugdbewegingen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen! Elke jeugdraad gaan we hier dieper op 

in, maar wel op een leuke en gezellige manier. We verliezen zeker de DOEN!’s niet uit het oog!  

De volgende jeugdraad is 26 April, hou deze avond dus zeker al vrij in jullie 

agenda! 

 

Wat we aanbevelen aan de beleidsvormers 
Natuurlijk hebben jongeren ook een mening over enkele beleidsbeslissingen in Hoboken. Deze 

jeugdraad zijn volgende aanbevelingen geformuleerd:  

-Er moet meer ruimte komen op de site van de Joh – Chiro Sentroem – Hofke van Thijs. De Joh 

ervaart hier een tekort om evenementen en parking georganiseerd te krijgen.  

-Een informele kennismaking tussen jeugd en de schepen van jeugd wordt als nodig ervaren.  

-Er is nood aan meer opslagruimte voor jeugdbewegingen.  
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Nogmaals bedankt aan iedereen om aanwezig te zijn en tot 21 April op het bedankingsfeest!  

 

 

 
  

 
Verslag door: Tine Gillis  

 


