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Positief Advies Deurne: 
Ontwerpreglement jeugdsubsidies.  

  

Advies voor: college/districtscollege/gemeenteraad/districtsraad 
 

Onderwerp van de adviesvraag: Deurne –ontwerpreglement jeugdsubsidies. 
Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 05/02/2018 

 
Adviestermijn: 6 weken (5 weken voor opmaak advies + 1 week voor opmerkingen) 

Data inleveren advies bij: 21/02/2018 
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1. Gegevens adviesverloop 
 

1.1 Hoe verliep het adviesproces? 
 
De adviesvraag werd besproken op een algemene vergadering met verschillende leden van de 
Deurnse jeugdverenigingen. Sommige jeugdverenigingen stuurden naast de leiding ook de 
verantwoordelijke die instaat voor het opvolgen van de subsidies.  
Daarna werd het ontwerp voor advies doorgestuurd naar de contactpersonen van alle 
jeugdverenigingen ter goedkeuring.  
 

 De districtsjeugdraad Deurne vond de adviesvraag wel relevant voor het belang van 
kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vond de tijd om een advies te geven. 

 
Leden en leiding van de Deurnse jeugdverenigingen waren betrokken bij de opmaak van dit advies.  
Advies kon gegeven worden tijdens een algemene vergadering op 20 februari of via e-mail.  

2 Gegevens van de adviesgevers 
 

2.1 Geslacht 
 

gender aantal  

meisje 6 

jongen 11 

onbekend 0 

totaal 0 

 

2.2 Leeftijd 
 
 

 
 
  

leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal 

1 jaar 0  9 jaar 0 17 jaar 0 25 jaar 0 

2 jaar 0 10 jaar 0 18 jaar 0 26 jaar 2 

3 jaar 0 11 jaar 0 19 jaar 0 27 jaar 1 

4 jaar 0 12jaar 0 20 jaar 0 28 jaar 1 

5 jaar 0 13 jaar 0 21 jaar 2 29 jaar 0 

6 jaar 0 14 jaar 0 22 jaar 3 30 jaar 1 

7 jaar 0 15 jaar 0 23 jaar 1  +30 4 

8 jaar 0 16 jaar 0 24 jaar 2 totaal 17 
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2.3 Woonplaats 
 

Woonplaats 

  aantal 

Antwerpen 0 

*Antwerpen 2000 0 

*Antwerpen 2018 0 

*Antwerpen 2020 0 

*Antwerpen 2030 0 

*Antwerpen 2050 0 

*Antwerpen 2060 0 

Berchem 2600 0 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 0 

Borgerhout 2140 0 

Deurne 2100 17 

Ekeren 2180 0 

Hoboken 2660 0 

Merksem 2170 0 

Wilrijk 2610 0 

een andere gemeente 0 

onbekend 0 

totaal 0 

 
 

2.4 Type advies  
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad kan kiezen uit volgende mogelijkheden: 

 een positief advies voor alle subsidies  

 elke subsidie werd apart besproken, over elke subsidie werd een apart advies uitgebracht 
 
Districtsjeugdraad Deurne: 

 Werkingssubsidies – positief advies  
 Infrastructuursubsidies – positief advies  
 Subsidies starten verenigingen – positief advies  
 Projectsubsidies – positief advies  
 Vormingssubsidies voor jongeren – positief advies  


