KONINKLIJKE VERENIGING DER BADENPOWELL ZEESCOUTS VAN ANTWERPEN
VZW
Thonetlaan 165 – 2050 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE 0408.650.805
adviesraad@zasantwerpen.be

BEOORDELING SUBSIDIEAANVRAAG
Aanvraag ingediend door STEUNCOMITE 7de FOS OPEN SCOUTING MERCATOR
De ZAS-adviesraad geeft hiervoor een positief advies, aangezien aan alle voorwaarden werd
voldaan. We stellen een toelage van € 10.000 voor.
Extra: onrechtstreeks steunen we hiermee een 2de jeugdbeweging, nml. AKABE SINT-JOHAN van
Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW, die dankzij dit project een materiaallokaal bekomen.
Omschrijving van de aanvragende vereniging
Als zeescouts zijn zij actief als jeugdvereinging met een duidlijke nadruk op het maritiem aspect.
Kinderen van 6 tot 18 komen bij hen om zich te amuseren, uit te leven en vooral ernorm veel bij te
leren. Kinderen tot 11 jaar komen elke zondag per tak samen om te spelen en te leren, veelal in het
thema van water. Vanaf 11 jaar gaan ze ook effectief op het water. Op het provinciaal domein De
Ster leren deze kinderen roeien met lelievletten. Voor de oudere kinderen, vanaf 15, begint het
zeilavontuur in Rupelmonde. Hier leren ze al doende om op een veilige en verantwooede manier
wat het is om te varen onder zeil.
Uit wat bestaat het project?
Het bouwproject is opgestart uit noodzaak voor extra onderdak. Het lokaal zal 3 aparte lokalen bevatten voor
de takken. 2 lokalen zullen samengevoegd kunnen worden om zo een grote polyvalente ruimte te vormen,
voor feesten, vergaderingen, maar ook dankzij de grote rolpoort in de zijkant voor het onderhoud van de
boten. Daarnaast is er een aangrenzende keuken. En in de rest van het gebouw ook 3 materiaallokalen. Voor
1 van deze lokalen zal het gebruik ook geschonken worden aan de buren, de Akabe groep Sint-Johan. Ook zij
zitten met een plaatsgebrek voor hun materiaal.
Gevraagde steun:

Totaalbedrag plaatsing gebouw komt op € 100.000.
Fundering en vloer: € 15.000
Gegevens vereniging:
Steuncomité 7de FOS Open Scouting Mercator
Beeldstraat 2a
9100 Sint-Niklaas
sponsoring@seascoutsmercator.be
Contactpersoon: Bram Geldmeyer – Bestuurslid - bran.geldmeyer@gmail.com – 0476 951 948
Rekeningnummer: BE40 7390 1309 1563
Ondernemingsnummer:

