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BEOORDELING SUBSIDIEAANVRAAG

Aanvraag ingediend door vzw Vriendenkring Lange Wapper Sea - Scouts and Sea - Guides van
Antwerpen.
De ZAS-adviesraad geeft hiervoor een positief advies, aangezien aan alle voorwaarden werd
voldaan. We stellen een toelage van € 10.000 voor.
Omschrijving van de aanvragende vereniging
Achter een goed draaiende sea scoutseenheid staat een goed uitgebouwde vzw. Deze vzw is een beetje
de ”stille motor” …. Daar waar de ‘groepsraad’ het pedagogisch project van onze eenheid uittekent en
zonder twijfel ook ‘het gezicht ‘van onze eenheid is, wil de vzw en zijn Bestuurders de vereniging
faciliteren. De vzw zorgt dan ook dat alle randvoorwaarden worden vervuld om onze scouts en gidsen
alle kansen te geven om het scoutsspel optimaal te kunnen spelen.
Naast het faciliteren van de groep, willen wij ook een luisterend oor zijn voor onze leiding en hen met
raad en daad bijstaan in hun aartsmoeilijk engagement.
Onze werking wordt verduidelijkt in een heuse organisatienota:
ORGANISATIENOTA VRIENDENKRING LANGE WAPPER
In onze statuten staat te lezen dat onze vereniging tot doel heeft het bestuderen van nautische en
pedagogische problemen. Het nemen van welk danige initiatieven ook ter bevordering van de open
Antwerpse Sea- Scouts en Sea -Guides groep Lange Wapper.
Volgens haar mogelijkheden helpt de vereniging met het uitbouwen van nautische basissen, het
bevorderen van zeilopleidingen, het aankopen van natuurvriendelijk vaarmateriaal en hulp aan alle
mogelijke projecten die kunnen bijdragen tot het realiseren der doelstellingen van de groep Lange
Wapper.
Concreet betekent dit dat onze vereniging als eigenaar van het patrimonium instaat voor het beheer en
onderhoud van de scoutslokalen. Zorg draagt voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud Van de
vloot en de botenloods.
Daarenboven ontplooit deze vereniging ook allerlei activiteiten die de werking van groep Lange Wapper
ondersteunt op zowel financieel als moreel vlak.
Onze vereniging doet beroep op de helpende handen, knowhow, ervaring en deskundigheid van
vrijwilligers.
Onze vrijwilligers worden ingezet (deze lijst is niet limitatief) voor:
Het ontwikkelen van activiteiten die groep Lange Wapper op moreel, financieel en organisatorisch vlak
ondersteunen.
Het uitdragen en beschermen van de scoutsfilosofie en de basispeilers FOS in het bijzonder.
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Het onderhouden van onze gebouwen in de breedst mogelijk zin. (Van poetsen tot metsen)
Het aankopen en beheren van alle mogelijke scoutsbenodigdheden, het uitbouwen van een patrimonium
(zowel roerend als onroerend goed)
Inclusief gebouwen, onze vloot, kampeermateriaal…….
Het voorzien, aanleggen en onderhouder van alle nutsvoorzieningen.
Het onderhoud van ons domein en de groene zone.
Het besturen van de vereniging ‘zoals een goed huisvader’ (boekhouding, verslaggeving, bijhouden van
ledenlijsten, … Het stellen van alle(wettelijk) noodzakelijke bestuurszaken
En zovele dingen meer!

Uit wat bestaat het project?
NOVASTOSHNAH: Lange Wappers Masterplan Infrastructuur
Onze scoutsgroep heeft de voorbije jaren een masterplan infrastructuur uitgewerkt. Het project
Novastoshnah (genoemd naar de veilige thuishaven van de zeehonden in het Jungle Book van
Rudyard Kipling) omhelst de volledige renovatie van onze scoutsbasis.
Optrekken van een nieuwbouw dat onderdak biedt aan twee speltakken en een doucheruimte.
De volledige renovatie van het bestaande historische hoofdgebouw.
De her aanleg van het botenplein, inclusief een nieuwe loods vloer.
De afbraak van het kantinegebouw en de creatie van een groene speelzone voor onze scouts.
We kunnen stellen dat bovenstaande doelstellingen grotendeels gerealiseerd zijn.
Echter door de goede samenwerking van leiding, ouderparticipatie en vriendenkring, ondergaat de
eenheid een opmerkelijke ledenstijging (ca. 200 leden) en heeft de eenheidsleiding beslist om een
extra speltak (groep jongeren van een bepaalde leeftijdscategorie) in te richten. Dergelijke speltak
vereist gepaste accommodatie waarbij het project NOVAJUNIOR beantwoordt aan de nood van een
veilig en modern nieuw scoutslokaal.
Gevraagde steun:

Voor platform & trappen ter waarde van €10.283,- (incl. BTW).
Gegevens vereniging:
Vzw Vriendenkring Lange Wapper Sea - Scouts and Sea - Guides van Antwerpen
Beatrijslaan 41-43
2050 Antwerpen Linkeroever
Kristof Van Dongen - Voorzitter vzw VKLW
Rekeningnummer: BE62 7350 3972 8861
Ondernemingsnummer: BE 0420.606.252

