Jaarverslag 2017 JongerenRaad Borsele
Januari
Na de evaluatie van de dodenherdenking 2016 besluiten de Culturele Raad, Seniorenraad,
Muziekvereniging Euterpe en de JongerenRaad om ook in 2017 de herdenking weer
gezamenlijk te organiseren en starten met de voorbereidingen.
De JongerenRaad schaft een Vlog-camera aan om via sociale media verslag te doen van de
activiteiten.
De Spectra-werkgroep organiseert op vrijdagavond 20 januari de derde voorronde van
Spectra. The Unknown Children, Descent Into Naught en Stockholm Syndrome strijden om
een plekje in de finale tijdens Klomppop. Als special act treedt Blackbriar op.
Februari
De JongerenRaad maakt met de nieuwe Vlog-camera het lanceringsfilmpje voor
BorseleVoorElkaar.nl Klik hier voor het filmpje. https://tinyurl.com/y9sojbmq
Op vrijdagavond 10 februari houden we een Hiphopavond in de Klomp te Ovezande. Special
act tijdens deze vierde voorronde van Spectra is Ray Fuego.
Maart
Op 17 maart houdt de Spectra-werkgroep de laatste Spectra voorronde van seizoen 20162017 met als special act 45ACIDBABIES.
April
10 april nemen we afscheid van de oud-leden Saphira, Arieke, Famke, Annemijn, Mary-Anne
en Jurgen. Ze ontvangen een getuigschrift en een cadeaubon. Jurgen ontvangt een speciale
oorkonde die hoort bij zijn erelidmaatschap van de JongerenRaad Borsele.
Mei
Op 4 mei 2017 vindt in de gemeente Borsele de dodenherdenking plaats bij de
herdenkingsplaquette op het Van der Biltplein in Heinkenszand. Het programma start om
18.45 uur in ‘’De Stenge’’, met een muzikaal programma van muziekvereniging Euterpe en
onder andere een voordracht van Jopie Minnaard. De herdenking wordt afgesloten in de
Stenge met een hapje en een drankje. https://tinyurl.com/yc94zvfz
Om tijdens Spectra ook tussen het publiek te kunnen filmen wordt een Gopro aangeschaft.
Het weekend van 20 en 21 mei houden we ons jaarlijkse trainingsweekend. Dit keer op een
mooie locatie in Koudekerke. We volgen diverse trainingen waaronder; teksten schijven,
pitchen en brainstormen. Ook besteden we aandacht aan goede communicatie en
organiseren we activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Voor ‘Borsele Draait Door’
zetten we de laatste puntjes op de i.
Klik hier voor de aftermovie van het trainingsweekend: https://tinyurl.com/ybu9xfes

Op 26 mei vindt de Spectrafinale voor het eerst plaats op Klomppop vrijdag. Bezoekers en
organisatie zijn zo enthousiast over deze vernieuwde opzet dat we besluiten dit te herhalen
bij de volgend editie van Klomppopfestivalweekend. Leden van de JongerenRaad zijn
aanwezig tijdens de finale om te flyeren en oordopjes uit te delen.
Voor het verslag van de Spectra finale door 3voor12 Zeeland klik hier.
https://tinyurl.com/yaeenbjg
Dinsdagavond 30 mei organiseert de JongerenRaad Borsele weer de debatavond ‘Borsele
Draait Door’. Tijdens de avond gaan jongeren in debat met de gemeenteraad, het college,
adviesraden en andere betrokkenen. De avond wordt gehouden in de Raadsboerderij. De
stellingen waarover gedebatteerd wordt, komen uit een online enquête die de JongerenRaad
heeft gehouden. Deze enquête heeft meer dan 150 reacties opgeleverd en hieruit blijkt wat
jongeren belangrijk vinden in de gemeente Borsele. Het is een informele avond waar
geluisterd kan worden naar de mening van anderen, maar je ook zelf je mening kan en mag
geven. Klik hier voor de foto’s. https://tinyurl.com/y7cghj9r
Juni
We gebruiken de maand juni om onze activiteiten te evalueren en plannen
te maken voor de zomer en het nieuwe seizoen.
Juli
De JongerenRaad sponsort het Feest in Lewedorp en deelt gratis oordopjes uit.
Alle promotie voor de JongerenRaad werpt zijn vruchten af. Isabel en Noa melden zich als
nieuw lid.
Op 11 juli sluiten we het seizoen af met Arrow Play bij het Klok’uus en een etentje in Goes.
We nemen afscheid van Nikki, Hermana, Wessel en Niels K. die na zijn lidmaatschap de
JongerenRaad nog een jaar heeft geadviseerd.
Klik hier voor de foto’s van onze seizoensafsluiting. https://tinyurl.com/ycub8qz2
Zaterdag 15 juli de JongerenRaad is sponsor van het jongerenpodium tijdens Muziekfestival
Nisse en verstrekt kosteloos oordopjes.
Augustus
We worden naast Facebook ook actief op Instagram omdat we merken dat veel jongeren
Facebook verlaten.
Op 26 augustus hangt ons spandoek bij de Trekkertrek in ’s heer Abtskerke en ontvangen de
bezoekers gratis oordopjes.
September
Op dinsdag 5 september houden we speeddates met de Jongerenraden van Goes en NoordBeveland en wisselen we ervaringen uit.

Tijdens de Nationale Sportweek kunnen jongeren uit de gemeente Borsele gaan klimmen in
het Klimbos in Bergen op Zoom. Wegens onvoldoende aanmeldingen gaat deze activiteit niet
door. We besluiten om volgend jaar meer de samenwerking te zoeken met Borselse
jeugdsozen.
Op 30 september hangt ons spandoek bij Scoutrock.
Leden van de JongerenRaad zijn aanwezig in de nieuwe zwarte hoodies
om te flyeren en oordopjes uit te delen.
Oktober
Een nieuw seizoen van Spectra start op vrijdag 20 oktober met Murda als special act.
November
Voor de tweede voorronde Spectra van dit seizoen op vrijdag 19 november schuiven we
voorzichtig op van de hiphop richting de pop. We hebben deelnemers uit de hiphop-hoek en
een special act die opereert op het scheidingsvlak tussen elektronische pop en hiphop:
TRAUDES.
December
Veel jongeren geven aan dat ze zich niet meer welkom voelen op feesten, omdat ze onder
de 18 jaar nog geen alcohol mogen drinken. Met de Frizzz Party op 1 december laat de
JongerenRaad zien dat je ook een leuk feestje kunt hebben zonder alcohol of energy
drankjes. Niemand minder dan STUK.tv komt optreden en er vinden allerlei
preventieactiviteiten plaats. De JongerenRaad deelt gratis oordopjes uit om het gehoor te
beschermen. Veilig Verkeer Nederland steunpunt Zeeland is aanwezig met een kantelauto.
Bezoekers van de Frizzz Party kunnen tijdens een simulatie in deze auto ervaren hoe het is
om over de kop te gaan in een auto. Indigo Preventie Zeeland is aanwezig. Zij informeren en
adviseren tijdens de Frizzz Party de aanwezigen op het gebied van alcohol, drugs,
internetten, gamen en gokken. Hiervoor nemen ze onder andere hun geheel vernieuwde
Amerikaanse schoolbus mee. We krijgen hele positieve reacties van jongeren en ouders en
besluiten om in 2018 weer een Frizzz Party te gaan organiseren.
Klik hier voor de aftermovie van de Frizzz Party met STUK.tv. https://tinyurl.com/y7jwvx2g
Madelief reageert op onze hulpvraag: https://www.borselevoorelkaar.nl/hulpvragen/73184
en komt de JongerenRaad versterken.
Op donderdag 14 december sluiten we het jaar af met een etentje bij Katoen en nemen we
afscheid van Mayke.

Vergaderingen
Naast verschillende andere overleggen en bijeenkomsten vergaderen we in 2017 zes keer
formeel op: 23 januari, 6 maart, 10 april, 12 juni, 4 september en 30 oktober.
Adviezen
We schrijven in 2017 vier adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders.
-

-

-

Borsele cultureel in beeld, een advies over het nieuwe culturele beleid in de
gemeente Borsele.
Democracity, dit advies heeft betrekking op een educatief doe-programma waarbij
leerlingen uit groep 7 en 8 op een leuke, speelse en leerzame manier uitgelegd
krijgen hoe een gemeente werkt.
Verlichting fietsroutes. Als JongerenRaad Borsele adviseren wij het college om de
proef met de ‘vonkjes’ in Middelburg te volgen en de mogelijkheden naar duurzame
verlichting op de fietsroutes tussen de Borselse kernen en Goes te blijven
onderzoeken.
JRB nieuwe stijl. In 2018 bestaat de JongerenRaad Borsele 15 jaar. Om ook de
komende jaren aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van jongeren hebben we
het college geadviseerd over een nieuwe opzet voor de JongerenRaad Borsele.

Algemeen
In het afgelopen jaar zijn we ondanks het geringe aantal leden actief en zichtbaar geweest.
We hopen met ons enthousiasme en de nieuwe opzet van de JongerenRaad in 2018
aantrekkelijk te zijn voor andere jongeren uit de gemeente. In ons jubileum jaar hopen we
dat zij zich zullen aanmelden als lid van de JongerenRaad zodat we een brede
vertegenwoordiging van Borselse jongeren krijgen in onze raad.

Namens de JongerenRaad Borsele,
Niels H. (voorzitter), Emma, Kaylee, Isabel, Noa, Madelief & John (ambtelijke secretaris)
Januari, 2018

Financiën
Uitgaven 2017
4343880 Jongerenraad: Budget algemeen
Omschrijving
Bedrag
Drukwerk 2017 Vrijwilligershuis
Aanschaf Vlog-camera
Cadeaukaarten afscheid oud-leden
Dodenherdenking 4 mei
Sponsoring Klomppop
Cadeaubon
Domeinnaam JongerenRaad Borsele
Sponsoring Muziekfestival Nisse
Klok’uus seizoenafsluiting
Verzekering Vlog-camera
Aanschaf Gopro camera
Oordopjes incl. QR logo JRB
Trainingsweekend
Reiskostenvergoeding JRB
Borsele Draait Door
Facebook advertenties
Zwarte hoodies JRB
Oordopjes incl. QR logo JRB
Frizzz Party
Cadeaukaarten
Jaarafsluiting

€ 1.500,00
€
637,15
€
107,00
€ 1.030,72
€ 1.149,50
€
50,00
€
295,00
€
121,00
€
105,30
€
46,32
€
578,51
€ 326,70
€
278,45
€
96,57
€
671,00
€
333,26
€
390,00
€
580,80
€
314,37
€
140,00
€
279,50

Totaal

€ 9.031,15

4343881 Jongerenraad: Spectra
Omschrijving
Vergoeding juryleden en presentatie
Maaltijden vrijwilligers
Kosten extern begeleider
Special acts
Huur de Klomp e.d.
Productiekosten finale
Polsbandjes NIX18
Oordopjes
Facebook advertenties
EHBO
Seizoensafsluiting
Prijzen winnaars finale
Keycords Spectra CREW
Banners Spectra
Totaal

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.300,00
367,60
4.174,50
6.203,90
3.807,93
3.750,00
101,04
110,00
341,45
548,00
353,98
634,04
75,00
623,15

€ 22.390,59

