Verslag vergadering JongerenRaad Borsele gehouden op 26 maart
2018
Aanwezig: Niels Harthoorn (voorzitter), Brechtje den Toonder, Emma Kaelen, Noa Boogaard,
Isabel Vermeulen, John Dekker (ambtelijk secretaris) Gerda van Bambost (ambtelijk
begeleider) Anne-Marie Boone (verslag).
Afwezig m.k.: Madelief van Ham.
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vergadering 12 februari 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en vaststellen agenda
 Isabeau Hoogeveen wil bij de JRB komen. Morgen heeft John een gesprek met haar.
 De Jongerenraden van Goes en Noord-Beveland willen weer met ons bij elkaar komen,
hier zal John een datum voor plannen.
De agenda wordt vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
 Jaarplanning JongerenRaad 2018: zijn er nog activiteiten die ontbreken? Nee het is
compleet.
 Duurzaamheidsvisie Borsele: een onderwerp in deze visie gaat over een
spaarprogramma via een jongerenwindmolen. John vraagt na hoe wij hierin betrokken
worden.
 Programmaraad Radio Beveland: men wil een nieuwe radiozender oprichten en hiervoor
is een programmaraad met vertegenwoordiging van jongeren nodig. Wie heeft er
interesse? Niemand is enthousiast.
5. Adviezen
Doorontwikkeling JongerenRaad nieuwe stijl: Het voorstel voor het document Praktische
werkwijze JRB wordt doorgenomen.
N.a.v. bladzijde 2, benoeming leden JRB: hier staat dat de maximum leeftijd 24 jaar is dat
moet 23 jaar zijn. Nieuw is de vergoeding voor het bijwonen van een vergadering. Dat is een
aardig bedrag maar er wordt dan ook serieus iets van je verwacht.
Iedereen gaat akkoord met het voorstel. Gerda maakt hiervan een verordening maar die
wordt niet meer besproken in de JRB.
Advies huldiging Borselse Sportkampioenen 12+: Niels, Isabel en Noa hebben een concept
advies gemaakt. De leden gaan akkoord als e.e.a. tekstueel aangepast wordt.
6. Activiteiten
a. VR Experience 21 februari:
Was erg gezellig er helaas deden er maar 8 kinderen mee. Er wordt gebrainstormd over hoe
we meer bezoekers kunnen trekken bij activiteiten,
b. Vrijdag 23 februari en 23 maart Spectra voorrondes:
23 februari (metal) 70 bezoekers, 23 maart (singer songwriter) 40 bezoekers.
c. Item Zeeland Kiest Omroep Zeeland 6 maart:
Was echt een leuk filmpje. John heeft veel complimenten gehad en brengt deze over aan de
JRB.
d. Verkiezingen, verkiezingscafé 21 maart:
Complimenten van de burgemeester. Was heel leuk gedaan.

e. 31 maart JAZ Schuurfeest:
Oordopjes uitdelen?: Er worden geen oordopjes uitgedeeld.
f. 21 april Workshopdag Spectra:
Voor alle publiekswinnaars is er een workshopdag met optreden van de deelnemende
bands.
g. 4 mei 2018:
Madelief zou een gedicht voorlezen maar zij is op vakantie. Brechtje gaat dat nu doen, John
helpt bij het uitzoeken van een gedicht. Niels legt een krans en maakt de film. Op 9 april om
19.30 uur is de volgende vergadering van de werkgroep. Niels en Brechtje zijn hierbij
aanwezig. Het draaiboek wordt gemaild.
h. 25 mei Spectra finale:
Meer info volgt. We hebben nog geen aanvraag voor sponsoring ontvangen van de Klomp,
dus ook nog geen vrijkaarten en muntjes.
i. Trainingsweekend 9 en 10 juni 2018. Wat zijn de scholingswensen en voorbereiden
‘Borsele Draait Door’ maandag 10 september 2018:
Het wordt een mix van serieus bezig zijn en lachten. Wat willen we leren? Adviezen
schrijven, enquêtes uitzetten, oefenen brainstormen. Het 15-jarig bestaan in combinatie met
het Frizzzfeest en Borsele Draait Door, promotie van gezamenlijke activiteit met Borsele
Beweegt voorbereiden.
j. 29 september Scoutrock:
Oordopjes uitdelen? Er worden geen oordopjes uitgedeeld.
k. 19 oktober Frizzz 2th edition:
Nadenken over bijv. een artiest. Maan zou wel heel leuk zijn.
l. Nieuwe gezamenlijke activiteit met Borsele Beweegt:
Ideeën: Skiën in Terneuzen, kano varen. Andere ideeën graag via de Whats-app.
7. Rondvraag
Wat gaan we uitdelen bij de finale van Spectra: pepermuntjes, oordopjes? Brechtje zal nog
wat gadgets opzoeken.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de inbreng en aandacht.

