
Aanwezigen 

 

Jan Peeters Stadsontwikkeling  Simon Stoffels vrijetijdstoeleider 

 

1. Stanleystraat_Cuperusstraat  

 
Jan Peeters, de projectleider van de heraanleg van de Stanleystraat-Cuperusstraat komt het project 

voorleggen.  

 

Vragen/opmerkingen: 

-algemeen: ziet er veel beter uit dan het nu is. 

-hoe lang zou deze heraanleg in fases duren? fase 1 zou in minder dan 1 jaar moeten klaar zijn. 

-de lindenboom behouden 

-waarom werd deze straat niet samen aangepakt met het fietsparkeergebouw? toen werden nog 

andere pistes onderzocht, o.a. voor een alternatieve tramroute. Vandaar toen de beslissing voor 

tijdelijke maatregelen.  

 
Titel  Jeugdraad Berchem 

Datum: 22/03, 19:30 uur - 21.30 uur 

Plaats:  Ksa Tarcidall, Helderstraat 17 

Volgnummer: JR22032016 

Datum volgende 

vergaderingen: 

 

Di 03/05/2016 // Locatie: den 11
e
 (Prins Leopoldlaan 12), 19.30-

21.30 uur 

 
 
 
Verslag vorige 

vergadering: 

 

Goedgekeurd 

verslag: Magy De Bie 

Commentaar:  
 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

Magy De Bie jeugdconsulent   

Marie Van Caster Notre Dame Arnaud Struyf 
11

e
 PVL & akabe de 

koalabeertjes 

Sara Adams Ksa Tarcidall Cédric Ophoff 
 11

e
 PVL & akabe de 

koalabeertjes 

Janah Vandenhoeck Ksa Tarcidall   

Michiel Apers Ksa Berghemerburcht   

Bram Callewaert Ksa Berghemerburcht   

Verontschuldigd 

    

    

Gastsprekers 



-Gaat de tram blijven rijden in fase 2?-->de Lijn wil dit wel, maar er moeten ook grote 

rioleringswerken gebeuren, dus niet evident. 

 

2. nieuwe indiendatum werkingssubsidies Berchem  

 

De indiendatum voor de werkingssubsidies vanuit het district (250€) werd vervroegd naar 1 mei. Je 

zal dus sneller je centen krijgen voor werkingsjaar 2015-2016. Denk eraan om tijdig in te dienen! Het 

enige wat je daarvoor moet doen: 

-het formulier invullen 

-bewijs van erkenning: dat hebben we al, uit de verenigingendatabank 

-bewijs van engagement: ook dat weten we in de meeste gevallen, maar zet het nog even mee in je 

mailtje. 

 

Link naar de reglement en aanvraagformulier, op berchem.be onder jeugd: 

 

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

jeugdverenigingen-berchem 

 

 

3. Voorstelling nieuwe vrijetijdstoeleider Berchem  

Berchem heeft een nieuwe vrijetijdstoeleider: Simon Stoffels. Hij stelt zichzelf en zijn taak in Berchem 

voor. 

-Taak = mensen uit kwetsbaardere doelgroepen toeleiden naar het vrijetijdsaanbod van de stad 

-Is deze individuele begeleiding nieuw? voor sport bestaat dit al langer, voor ander jeugdaanbod 

sinds 3 jaar. 

-bij alle aanwezige jeugdbewegingen is er bereidheid om in het jaar kinderen uit specifieke 

doelgroepen er bij te nemen, maar op weekend of kamp is moeilijker. Doel is wel dat dat kind blijft. 

-Ervaring ksa Berghemerburcht: ze hebben dit geprobeerd, maar het kind was moeilijk te bereiken. 

Het is Simon’s taak om goed te begeleiden, zeker niet bang zijn om dit nog eens te proberen. 

-wat met inschrijvingsgeld als drempel tussenkomst vanuit de stad (via Simon) is mogelijk 

-Welke jeugdbewegingen hebben nog ruimte: 

 -Tarcidall vanaf 8 jaar 

 -de andere zitten vol maar zijn zeker bereid. 

-de Notre dame ziet dit als een kans op verrijking voor beide partijen. 

-contactgegevens Simon Stoffels: 0473/78 69 32, simon.stoffels@stad.antwerpen.be 

 

 

4. verslagje conferentie  

Bram brengt kort verslag uit van de Conferentie. Wat werd er besproken, wie was er nog aanwezig, 

wat was interessant, wat niet,… 

 

-vooraf was het niet echt duidelijk wat te verwachten, wat “de conferentie” inhoudt. Klinkt erg 

serieus. 

-het was vooral een receptie. er was weinig volk, dus veel te veel (lekkere) hapjes  

-teambuilding in de vorm van een spel, wat kinderachtig maar wel leuk. 

-doel was om te netwerken en uit te wisselen over:  

-het opmaken van adviezen. Eén van de conclusies: veel adviesvragen belangen ons niet aan: 

dit mag je aangeven, je bent als jeugdraad nooit verplicht een advies te leveren. Je moet dan 



wel verantwoorden waarom het de Berchemse jeugd niet aanbelangt (vb de vuilnisbakken op 

LO) 

-werving voor de jeugdraad 

-Wat opviel is dat er 2 soorten jeugdraden zijn: 

 -jeugdraden die vooral bestaan uit leden vanuit jeugdbewegingen (zoals Berchem) 

-jeugdraden met individuelen 

-Jeugdraden met individuelen doen meer activiteiten, of hebben hier mee nood aan (eigenlijk is dit 

soort van “hun jeugdbeweging”). De jeugdraden die vooral bestaan uit jeugdbewegingen hebben 

geen nood aan extra activiteiten met de jeugdraad. 

 

Conclusie: 

-het is goed om eens te horen hoe andere jeugdraden het doen. Het is overal anders. 

-JR Berchem blijft tevreden met de eigen manier van werken 

-netwerken is wat vreemd met zo weinig + met mensen die je waarschijnlijk maar 1 keer (in het jaar) 

ziet, er is niet de drang de mensen van bij voorbeeld JR Borgerhout nog eens terug te zien of 

onderling te mailen. 

-spel was te kinderachtig, op maat van de leden ipv leiding/jongvolwassenen. 

  

 

5. Bevraging “gezondheid in het jeugdwerk”  

De stad Antwerpen organiseert een bevraging over de eet- en drinkgewoonten bij jongeren in 

Antwerpen die bereikt worden vanuit het jeugdwerk. 

De stad doet mee als gezonde gemeente. 

We vullen de bevraging meteen ter plekke in. 

Opmerkingen op de bevraging: 

-moet je dit invullen als leiding, of als lid?  

-sommige vragen zijn raar opgesteld/vaag: vb: hoeveel keer in de week eet je fruit op de 

jeugdbeweging: we komen maar 1 keer/week samen, voor 3 uurtjes. Er worden dan geen 

tussendoortjes gegeven. Dit gaat dan een totaal vertekend beeld geven. Vraagstelling niet goed 

afgestemd op de realiteit van jeugdwerk. 

-wat is het doel van deze bevraging? Wat wil de stad te weten komen? Wat willen ze doen met de 

resultaten? 

 

6. evaluatie bedankingsfeest Trix  

Op vrijdag 26/2 was het bedankingsfeest voor jeugdvrijwilligers in Trix. Wie ging? Wat was goed? 

Wat kan beter? 

-er waren verschillende zalen, maar dit was niet voor iedereen duidelijk waar is het feestje? 

-wat weinig volk voor veel + grote zalen, voelde leeg, daardoor minder gezellig dan vorig jaar. 

 

7. Varia + rondje 

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

anderen? 

Ksa Tarcidall  

-nu zaterdag Paasbrunch, welkom 

-30/4 groot feest voor 75-jarig bestaan 

 

Ksa Berghemerburcht 



-16/4 feest 40-jarig bestaan in TAS (Theater Aan de Stroom) 

 

Notre Dame 

-Niks bijzonders te melden 

 

11
e
 

-90-jarig bestaan in oktober, een feestweekend op het terrein aan het Nachtegalenpark. 

Zaterdag feest voor oud-leden. 

Ze gaan tijd steken in constructies sjorren en bouwen, waar kan je sjorhout lenen? Een horen via de 

koepelvereniging/stadondersteuner van Scout en Gidsen Ilias Maraha: 

im@scoutsengidsenvlaandeen.be 

 

Jeugddienst 

Op woensdag 13/4 is het Buitenspeeldag in Het Prieel en het De Villegaspark 

 

8. Volgende data 

Di 03/05/2016 // Locatie: den 11
e
 (Prins Leopoldlaan 12), 19.30-22.00 uur 

 

Acties:       Wie:  aan:       wanneer: 

 

 

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  


