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Bouw nieuw lokaal
& renovatie bestaand lokaal

Geachte bedrijfsleider, beste sponsor,

Ik schrijf u aan in naam van Scouts 48-11 Kristus Koning, een jeugdvereniging gevestigd op het Wilrijkse 
plein. Onze scouts bereikt, dankzij de ideale ligging in een recreatiegebied, heel wat kinderen en jongeren 
uit Wilrijk en Antwerpen. Wekelijks organiseert de leiding, een groep jonge vrijwilligers, een activiteit waar-
in ze op een speelse manier heel wat vaardigheden en waarden doorgeven aan de leden.

Rondom onze scoutsgroep hangt een (h)echt netwerk. Door bijvoorbeeld eetavonden en vader- of 
moederweekends te organiseren wordt de band tussen leiding en ouders levendig gehouden. Maar ook 
oud-leiding blijft graag nauw betrokken bij de groep. Zij organiseren weekends en baravonden om met 
elkaar en de groep in contact te blijven. Daarnaast wordt de groep ook ondersteund door het Knooppunt. 
Deze vzw  staat onder andere in voor het onderhoud van het lokaal en bestaat uit ouders van leden en 
oud-leiding.

Door de inzet van leiding, leden en ouders kent de groep de laatste jaren een sterke groei. Via mond-aan-
mond reclame wordt onze goede reputatie rondgedragen in Antwerpen & Wilrijk. Het gevolg is dat we 
ondertussen slachtoffer geworden zijn van ons eigen succes. Onze huidige lokalen voldoen niet langer 
aan de grootte van de groep. We moeten al minstens 4 jaar leden weigeren omdat onze infrastructuur 
ons niet toelaat om nog grotere takken te vormen.

Met Knooppunt vzw zijn we al enkele jaren de voorbereidingen aan het treffen om een extra lokaal te 
bouwen. Ondertussen hebben we van Stad Antwerpen de nodige garanties gekregen om onze droom te 
realiseren. Zij erkennen onze behoefte aan een nieuw lokaal en willen dit dan ook ten volle ondersteunen.

Maar de steun van de stad en de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers zijn niet voldoende. Daarom 
wens ik ook een beroep te doen op uw hart voor scouting om dit project mee te helpen verwezenlijken 
door middel van sponsoring. Laten we samen een lokaal bouwen.

Alvast hartelijk dank,

Frank Tack
Voorzitter vzw Knooppunt
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Ons verhaal

SCOUTING,
DA’S DURVEN!

Onze groep is aangesloten bij Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, samen goed voor zo’n 75 000 jon-
gens en meisjes. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
biedt een leidraad om het spel van scouting te 
spelen: een stevige visie op vrijetijdsbeleving, 
op doel, methode en troeven van scouting. 

Bij de scouts leren kinderen en jongeren hun 
plan trekken, zichzelf kennen en anderen aan-
vaarden. Scouts en gidsen worden uitgedaagd 
om nieuwe dingen uit te proberen en proble-
men vindingrijk aan te pakken. Scouting haalt 
de grootste kracht uit het spelen en leven in 
groep. Van bij de jongste tak krijgen scouts en 
gidsen kleine en grote verantwoordelijkheden. 
Scouts en gidsen leren om hun zegje te doen
& op te komen voor wie ze zijn en wat ze willen.

Die manier van samenleven en -werken dragen 
wij als gids of scout mee buiten de grenzen van 

onze groep. Via scouting helpen wij om ‘deze 
wereld een klein beetje beter achter te laten 
dan we hem gevonden hebben’. In de scouts 
proberen we te luisteren, te delen en te aanvaar-
den. Sommigen noemen dat democratie.

Maar er zijn ook grenzen. Scouting is vrije tijd 
die niet vrijblijvend is. Een spel dat niet luchtledig 
is. Veiligheid is een topzorg; diversiteit en cre-
ativiteit, daar gaan we voor. Scouts en Gidsen 
Vlaanderen staat open voor iedereen die het spel 
van scouting wil spelen. En dat zonder enige 
discriminatie.

Elke lokale afdeling en tak bepaalt zelf hoe ze 
met het aanbod omgaat. Elke groep heeft ook 
een eigen traditie, stijl en cultuur. Ook al is het 
altijd anders, het is altijd scouting.

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan 
samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in 
elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot 
plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen 
we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Ons verhaal

“DEN 48-11”, DAT ZIJN WIJ

Wij zijn scouts 48-11 Kristus Koning te Wilrijk. 
Een geëngageerde jeugdbeweging die zich met 
een 30 tal leiding inzet voor 200 leden. We pro-
beren een hedendaagse invulling te geven aan 
scouting voor een jong publiek en dit met een 
enorm plezier en goodwill. We laten ruimte voor 
fantasie en nieuwe dingen. Uit onze fouten leren 
we en zo bouwen we bij elke activiteit aan een 
betere groep.

Onze groep werkt met ‘takken’, verschillende 
leeftijdsgroepen met elke een eigen leefwereld 
en aangepaste werking. 

Kapoenen: 
van 6 tot 8 jaar - 50 leden

Kabouters en welpen:
van 8 tot 11 jaar - 50 leden

Jonggidsen en jongverkenners:
van 11 tot 14 jaar - 40 leden

Gidsen en verkenners:
van 14 tot 17 jaar - 40 leden

Jin:
van 17 tot 18 jaar - 20 leden

Deze takken worden aangestuurd door de 
leiding, een ploeg enthousiaste jongeren die –
meestal- zelf meerdere jaren in onze groep actief 
waren. Onze leidingsploeg wordt bijgestaan door 
Knooppunt, een vzw die bestaat uit ouders en 
oud-leiding. Zij ondersteunen de scoutswerking 
door, onder andere, het beheer van het lokaal op 
zich te nemen. Daarnaast organiseren en helpen 
zij bij evenementen om de belasting van de 
schouders van de leiding te halen.

SCOUTSGROEP 48-11:
EEN GROEP MET GESCHIEDENIS

In de eerste lentedagen van 1941 werd de 
“48ste Kristus Koning Scouts” groep opgericht 
in samenspraak met Aalmoezenier Willem Van 
Cauwelaert van de Kristus Koning parochie. De 
48 werd de scouts van het Kiel. De viering van 
het 1 jarig bestaan was een ware overrompeling 
en toonde de nood aan een jeugdvereniging op 
het Kiel. Dit was voor de parochie ook de aanlei-
ding om in het najaar van 1942 naast de Scouts 
ook een Gidsen groep op te richten: de “11ste 
Kristus Koning Gidsen”.

De daaropvolgende oorlogsjaren belemmeren 
verdere groei, maar na de oorlog herleven de 
groepen weer. In 1949 telt de Scouts groep 
reeds 50 leden en de groepen breiden jaar 
na jaar uit. In 1964 is er de inhuldiging van de 
lokalen op het Wilrijkse Plein. De scouts hebben 
voortaan hun eigen lokalen en hoeven niet 
langer gebruik te maken van de lokalen van 
de parochie. Op dat moment is er daar nog 
geen sprake van een aansluiting met de ring of 
voetbalvelden. De 48 zit in het midden van het 
groen en heeft alle mogelijke speelruimte ter 
beschikking.

De groep groeit langzaam maar zeker maar
de inhoud van scouting zelf verandert drastisch. 
De nadruk komt meer en meer te liggen op het 
spelenderwijs ontdekken. De Scouts en Gidsen 
organisaties groeien steeds meer naar elkaar toe 
en in 1973 smelten koepelorganisaties VVKM 
(Vlaams Verbond van Katholieke Meisjes Gidsen) 
en VVKS (Vlaams Verbond van Katholieke Scouts) 
samen. Enkele jaren later wagen ook de 48 en 
de 11 deze grote stap. De 11 trekt mee in de loka-
len op het Wilrijkse Plein en vanaf nu is er sprake 
van “de 48-11”.
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Ons verhaal

In het begin van de jaren ’90 botst de groep 
voor de eerste keer op de grenzen van de infra-
structuur. De groep is te groot geworden en dus 
wordt in 1994 een uitbreiding van het bestaande 
lokaal gerealiseerd door een extra taklokaal bij te 
bouwen. 

2001 is het jaar van het 60-jarig bestaan van 
de groep. Dit wordt gevierd met een groot 
volksfeest voor de hele buurt. Door de massale 
opkomst blijkt nog maar eens de centrale plaats 
die de scoutsgroep inneemt binnen de gemeen-
schap.

Enkele jaren later, in 2005 wordt de koepelorga-
nisatie VVKSM omgevormd tot Scouts & Gidsen 
Vlaanderen. Hiermee wordt gekozen om een 
pluralistische houding in te nemen en het spel 
van scouting open te stellen voor iedereen. 

Deze visie slaat duidelijk aan en zorgt voor een
explosieve groei van de ledenaantallen.

Die groei gaat zo snel dat sinds 2011 de groep 
aan de maximale capaciteit zit binnen de hui-
dige infrastructuur: 200 leden! Een ledenstop 
en wachtlijst worden ingevoerd om de groei een 
halt toe te roepen zodat de werking en de kwali-
teit ervan niet in het gedrang komen. Op heden 
moet de groep dus regelmatig jonge leden en 
ouders teleurstellen door hun inschrijving te 
weigeren. De oplossing ligt voor de hand: een 
uitbreiding van de infrastructuur dient zich aan.

In 2016 viert de scoutsgroep het 75-jarig 
bestaan, uiteraard opnieuw met een groots 
volksfeest voor de hele buurt, en hopelijk met
de inhuldiging van een nieuw lokaal!
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ROBBE CRAUWELS, LEIDER JONGGIVERS

“Met onze vergaderingen slagen we er elke 
week opnieuw in om tientallen jongeren buiten 
te doen spelen. Dat geeft me ongelooflijk veel 
voldoening.”
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Een eigen huis...

BOUWEN VAN EEN NIEUW LOKAAL 

In eerste instantie willen we een nieuw lokaal 
bouwen, naast het bestaande lokaal. We zijn 
van plan om een industriebouw te vervaardigen 
uit betonnen platen. Om een druk scoutsjaar 
met activiteiten en verscheidene geldacties 
te doorstaan zal het nieuwe gebouw voorzien 
worden van een uitgebreid sanitair, een polyva-
lente ruimte die met verplaatsbare wanden tot 
3 tak-lokalen omgevormd kan worden en ruimte 
voor een keukenhoek met toog. Hiermee zullen 
we in optimale omstandigheden kunnen werken 
en de wensen van zowel onze leden, ouders, als 
leiding kunnen vervullen.

RENOVATIE VAN HET
BESTAANDE LOKAAL

Tijdens de werken kunnen we onze scoutswer-
king verder zetten in het huidige lokaal. Maar 
aangezien dit ondertussen ook al meer dan 
50 jaar oud is, dringt een grondige renovatie 
zich op. 

In de eerste plaats is het tijd om ons lokaal te 
isoleren en de basisvoorzieningen aan te pas-
sen aan de 21e eeuw. 

Daarnaast kunnen we de huidige taklokalen
jonge om zo efficiënter gebruik te maken van
de beschikbare ruimte. 

Zo besloten we reeds om het taklokaal van onze 
kapoenen, dat veel te klein is geworden voor het 
aantal leden, om te vormen tot een opslagruimte 
voor ons materiaal. Meer leden betekent immers 
ook meer spel- en kampmateriaal. Door het ma-
teriaal te verhuizen kunnen we ook één van de 
andere bestaande taklokalen ruimer maken.

Gelijkaardige herzieningen zullen ook moeten 
gebeuren wanneer we het terrein rondom het 
huidige en nieuwe lokaal herbestemmen.

Kortom: een grondige opfrissing zodat onze 
scouts zich de komende 50 jaar terug kan focus-
sen op het organiseren van zinvolle activiteiten 
voor de jeugd.

Ons huidig lokaal werd gebouwd vooraan de jaren 60. Het Wilrijkse plein waarop ons lokaal gelegen is, 
was steeds een enorm potentieel aan speelterrein voor onze groep.

Enkele jaren geleden werd door de Stad Antwerpen en voetbalclub Beerschot, die +-75% van het Wilrijkse 
plein in concessie had, een masterplan opgesteld voor de heraanleg van het gebied rond onze lokalen.  
Na de start van de werken ging de voetbalclub in de toenmalige vorm ten onder. De stad deed, en doet 
verder investeringen in het Wilrijkse Plein en houdt hier, meer dan ooit, rekening met sport én recreatie én 
leefbaarheid van de wijk én jeugd én… Met andere woorden: het beleid wil een multifunctioneel gebruik 
van het Wilrijkse Plein.

Dit wil zeggen dat er voor onze groep een enorme kans zich voordoet, niet alleen zijn we gesterkt in 
onze inplanting in de wijk, als groep kunnen we mee bijdragen aan het multifunctioneel inzetten van de 
beschikbare ruimte. Verschillende kansen doen zich voor: een nieuw lokaal kan ook een nut hebben voor 
andere lokale organisaties, een nieuwe multifunctionele bestemming van de terreinen rond de lokalen 
komt de leefbaarheid in de wijk ten goede. Meer betrokkenheid van andere partijen versterkt onze rol als 
scoutsgroep in de buurt.
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Een eigen huis...

Plannen nieuw lokaal
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Timing

We zijn ongeveer twee jaar bezig met een werkgroep om de voorbereidingen te treffen voor ons bouw-
project. Deze werkgroep heeft de huidige noden van de scouts in kaart gebracht en reeds geanticipeerd 
op mogelijke groei in de toekomst. Enerzijds is er het plan om een extra lokaal te zetten, later willen we 
het lokaal waar we al over beschikken renoveren en zo efficiënter gaan gebruiken. 

Vervolgens zijn we in samenspraak met onze architect aan de slag gegaan met een eerste ontwerp. Dit 
ontwerp is voorgelegd aan de verantwoordelijke stedelijke diensten. Op basis van hun feedback is het 
ontwerp verder aangepast en ondertussen hebben we groen licht gekregen van de Stad om ons project 
te realiseren.  Zodra er voldoende financiele middelen zijn binnen de groep, kunnen we dus onmiddellijk 
van start gaan.

•	 Eind oktober dienen we de bouwaanvraag in.
•	 Eind november sturen we ons lastenboek uit 

naar mogelijke aannemers.

•	 Begin januari selecteren we een aannemer.
•	 In april beginnen de werken aan het lokaal.
•	 Eind juni moeten de grootste werken achter 

de rug zijn.
•	 In de zomerperiode juli-augustus zorgen we 

voor de afwerking van het lokaal.
•	 3e weekend van september officiële inhuldi-

ging van het nieuwe lokaal.

2015 2016
WELKE HORDES MOETEN ER NU NOG GENOMEN WORDEN?
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Financiën

De bouw van een nieuw lokaal brengt een hoge 
kost met zich mee en is dan ook niet zonder 
risico. We hebben een nauwkeurig financieel 
plan opgesteld en een takenverdeling om de 
opvolging te garanderen.

In onze raming gaan we uit van een totaal 
budget van €500.000. Hiervan is er €350.000 
voorzien voor de bouw van het nieuwe lokaal (+ 
€73.500 BTW). En €70.000 voor de renovatie van 
het bestaande lokaal (+ €4.200 BTW).

Dit is een gigantisch budget voor een scouts-
groep die volledig op vrijwilligers draait en nor-
maal slechts bezig is met financiën om hun jaar-
werking te garanderen. We zijn dan ook al enkele 
jaren bezig om extra activiteiten te organiseren 
met Knooppunt en vanuit de groep zelf. Hiermee 
hebben we al een bescheiden spaarpotje van 
eigen middelen kunnen aanleggen.

Daarnaast heeft de Stad Antwerpen zich ge-
engageerd om het grootste deel van deze som 
te subsidiëren. Zo kunnen we op maar liefst 
€350.000 rekenen voor ons bouwproject en 
kunnen we een kostenloze concessie voor het 
terrein verkrijgen.

Er blijft echter nog een goede €150.000 over 
die we zelf dienen te voorzien. Het is duidelijk 
dat het onmogelijk is om hiervoor volledig op 
activiteiten en acties van onze groep te rekenen. 
Onze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel 
in om elke activiteit zo succesvol mogelijk te 
maken. Maar dit vergt telkens veel tijd en energie. 
En scouting draait juist om zoveel meer dan 
“geldactiviteiten” organiseren.

Daarom richten wij ons naar u! Als sponsor kan 
u ons financieel (of materieel) een stap dichter 
brengen bij de realisatie van dit project.
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SCOUTS 48-11 KRISTUS KONING

Praktisch

INTERESSE OM SPONSOR TE WORDEN?

Graag bekijken wij samen met u op welke manier u ons kunt ondersteunen en wat wij u daarvoor in ruil 
kunnen aanbieden. Dit kan gaan van opname van uw logo in onze communicatie tot het inzetten van 
onze leidingsploeg als ondersteuning op uw evenement.

Voor een antwoord op uw praktische vragen of om een afspraak te maken met een verantwoordelijke, 
kan u een email sturen naar bouwploeg@scouts4811.be of telefoneren naar het volgend nummer: 
0479/32.65.88. U komt dan terecht bij Frank Tack, voorzitter van Knooppunt.

vzw Knooppunt
bouwploeg@scouts4811.be  |  ondernemingsnr. 408.636.452  |  rekeningnr. BE26 7755 9657 9929
Waarlooshofstraat 7  |  2020 Antwerpen  |  www.scouts4811bouwt.be

pa. Scouts 48-11 Kristus Koning
Kruishofstraat tov nr 80  |  2020 Antwerpen

In naam van onze scoutsgroep, 
alvast bedankt.
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