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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 5/1 Jeugddienst. Werkingssubsidies voor provinciale 
jeugdwerkorganisaties. Goedkeuring.

Op 28 november 2013 wijzigde de provincieraad het subsidiereglement ‘erkenning 
en subsidiëring van provinciale jeugdwerkorganisaties’. Hierdoor viel de jarenlange 
financiële ondersteuning voor de werking van deze organisaties weg. Zoals bepaald 
in artikel 3.1. konden organisaties die in 2013 via dit reglement gesubsidieerd 
werden en die in 2013 GEEN lokale én GEEN Vlaamse subsidies ontvingen, een 
subsidie van 5.000 EUR als werkingssubsidie voor 2014 aanvragen. In het totaal 
ontvingen 5 organisaties in het kader van deze overgangsmaatregel een 
werkingssubsidie van 5.000 EUR.

In 2015 stelden we vast dat 4 van de 5 organisaties nog steeds tussen wal en schip 
vielen. Op voorstel van de deputatie besliste de provincieraad op 23 april 2015 om 
deze organisaties te ondersteunen zoals in 2014, nl. met een forfaitaire 
werkingssubsidie van 5.000 EUR. En we deden hetzelfde in 2016 (provincieraad 28 
april 2016) in de veronderstelling dat het de laatste keer zou zijn, conform het 
decreet afslanking van de provincies. Enkele maanden besliste de Vlaamse regering 
echter om die overheveling nog een jaartje uit te stellen.

Daarom stellen we voor om ook in 2017 werkingssubsidies toe te kennen aan 
dezelfde 4 organisaties. Deze organisaties hebben aangegeven dat zij nog geen 
oplossing hebben gevonden. Hun penibele situatie wordt meegenomen in de 
onderhandelingen. Maar gezien deze onderhandelingen nog volop lopen, en wij in 
2017 zelf nog bevoegd zijn voor jeugdbeleid, stellen we voor de volgende 4 
organisaties ook in 2017 te ondersteunen met een forfaitaire werkingssubsidie van 
5.000 EUR.

Fun voor Kids vzw, Bindstraat 20, 2600 Berchem
Fun voor Kids organiseert speelpleinwerkingen voor kinderen uit de provincie 
Antwerpen tijdens alle schoolvakanties. Zij organiseren deze speelpleinwerkingen 
op verschillende locaties in heel onze provincie en bereiken daarmee duizenden 
kinderen.
De jeugddienst stelt voor om Fun voor Kids vzw een werkingssubsidie van 5.000 
EUR toe te kennen en uit te betalen.

JAP vzw, Molenstraat 31, 2300 Turnhout
JAP vzw is een organisatie die via adventure- en survivalactiviteiten het beste uit 
jongeren wil halen. Zij gaan met hen op stap en laten ze van elkaar leren, en dat 
allemaal onder professionele begeleiding. Met hun aanbod bereiken ze vooral 
maatschappelijk kwetsbare jongeren.
De jeugddienst stelt voor om JAP vzw een werkingssubsidie van 5.000 EUR toe te 
kennen en uit te betalen.



Rode Valken Provincie Antwerpen, L.V.Hullebuschstraat 189, 2900 Schoten
De Rode Valken is het kleine broertje binnen de landelijke jeugdbewegingen. Zij 
willen via het organiseren van activiteiten jongeren niet alleen een leuke 
vrijetijdsbesteding aanbieden, maar werken via sport en spel ook rond 
maatschappelijke thema’s, sociale vaardigheden, enz.. De Rode Valken realiseren 
een zeer laagdrempelige werking en door de ‘kleinere’ groepen bereiken ze heel 
wat kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. De provinciale afdeling in 
Antwerpen startte eind 2001 een aparte vzw en dat gaf een nieuwe dynamiek 
binnen de werking in onze provincie. De Rode Valken tellen 4 lokale afdelingen in 
onze provincie en hebben een jeugdverblijf ‘De Ruige Heide’. De provinciale 
afdeling organiseert voor deze afdelingen een jaarlijks uitwisselingsmoment, een 
natuurdag, … en ondersteunt met informatie en materiaal.
De jeugddienst stelt voor om Rode Valken vzw een werkingssubsidie van 5.000 EUR 
toe te kennen en uit te betalen.

(W)onderweg vzw, Valkenveld 83, 2610 Wilrijk
Vzw (W)onderweg werd in 1999 opgericht en heeft onder andere tot doel mensen 
met autisme en/of een andere beperking te begeleiden bij hun vrijetijdsbesteding. 
Zij richten zich vooral tot normaal begaafde mensen vanaf 16 jaar met een 
autismespectrumstoornis. Hun concrete activiteitenaanbod bestaat uit een 
dagwerking, een avondaanbod, een academiewerking, een aantal initiaties en 
workshops, enz..  
De jeugddienst stelt voor om (W)Onderweg vzw een werkingssubsidie van 5.000 
EUR toe te kennen en uit te betalen.

De Jeugddienst stelt voor om voornoemde organisaties ieder met een 
werkingssubsidie van 5.000 EUR te ondersteunen voor 2017.

De Jeugddienst beschikt hiervoor over de nodige budgetten:
Budgetcode 2017/64900000/17/0750/2016140709 – 10.000 EUR
Budgetcode 2017/64900000/17/0750/2016140642 – 10.000 EUR

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019;

Overwegende dat we de ondersteuning van een aantal provinciale 
jeugdwerkorganisaties in 2017 willen herhalen omdat zij nergens anders worden 
opgevangen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Volgende provinciale jeugdwerkorganisaties worden ondersteund met een 
werkingssubsidie van 5.000 EUR:

- Fun voor Kids vzw, Bindstraat 20, 2600 Berchem
- JAP vzw, Molenstraat 31, 2300 Turnhout
- Rode Valken Provincie Antwerpen, L.V. Hullebuschstraat 189, 2900 

Schoten
- (W)onderweg vzw, Valkenveld 83, 2610 Wilrijk.


