Resultaten 2018-2019
Het seizoen 2018-2019 is weer voorbij gevlogen. Op sportief vlak waren de resultaten
dubbel: enerzijds degradeerde onze eerste ploeg mannen naar derde amateurklasse,
anderzijds werden onze dames kampioen. Verschillende jeugdploegen zijn ook
kampioen geworden. Het sportieve blijft bij ons echter van minder belang: het
maatschappelijke staat centraal, en daarin zijn er in 2018-2019 wederom stappen
gezet.
Sinds 2018-2019 zijn we actief in de wijk Dam. Tel daarbij Merksem, Linkeroever,
Luchtbal en Deurne en ons totaal komt op vijf locaties. Op elke locatie is er één
maatschappelijk werker verantwoordelijk om de jongeren te begeleiden. Sinds
augustus 2019 is er bovendien een maatschappelijk werker bijgekomen voor onze
groeiende meisjeswerking. Momenteel begeleiden we meer dan 1200 leden, en met
onze stijgende recreatieve werking verwachten we de kaap van 1300 te bereiken in
2020.
Die maatschappelijke begeleiding vertaalt zich in veel huis- en schoolbezoeken.
Respectievelijk 227 en 133 tijdens het seizoen 2018-2019. Onze maatschappelijk
werkers krijgen hierbij heel wat probleemvragen en dossiers te verwerken. Waar
mogelijk helpen we zelf, of verwijzen we in wederzijds vertrouwen door naar andere
partners.
Daarnaast zijn er heel wat maatschappelijke activiteiten op de club: er zijn de digitale
lessen via Digitale Wolven, huiswerkbegeleiding, muziek- en dansworkshops bij River
Side Studio, opruimacties, competentieworkshops, toeleiding naar (studenten)werk…
Bovendien zetten we verder in op onze pleintjeswerking en Europese Projecten.
Tijdens het seizoen 2018-2019 kregen we ook heel wat mooie erkenning: zo kregen we
de Silver Club Grass Roots award van de UEFA en kreeg onze voorzitter Michel Pradolini
de Burgerschapsprijs van de stichting P&V en de sportpersoonlijkheid award van de
Panathlon Universiteit Antwerpen.
Naar de toekomst toe willen we nog meer inzetten op de pleintjeswerking want de
Pleintjes zijn van de Piraten! We zullen ook kampen organiseren voor jongeren die in
de vakantie de middelen niet hebben om op reis te gaan, en zullen verder inzetten op
de thematiek van werk.
City Pirates is voor de jongeren meer geworden dan hun club, het is hun identiteit
geworden. Een identiteit die aantrek heeft. We hebben een wachtlijst van maar liefst
700 jongeren. Dit kunnen we beschouwen als ons meest frustrerende compliment. We
hopen dan ook in de toekomst verder duurzaam te kunnen groeien en nog meer
jongeren te kunnen begeleiden.

