Verslag vergadering JongerenRaad
11 oktober 2018
Aanwezig: Gerda van Bambost (ambtelijk begeleider), Noa Boogaard, John Dekker (ambtelijk secretaris),
Madelief van Ham, Joanne Karkdijk (verslag), Isabeau Hoogeveen, Brechtje den Toonder, Isabel Vermeulen.
Afwezig: Pascal Boonman, Emma Kaelen, Kaylee Noteboom, Thijs Meirink.

1. Opening
De vergadering wordt geopend. Speciaal welkom aan Isabeau op haar eerste vergadering.
2. Kiezen nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit kerngroep.
Emma is gekozen tot nieuwe voorzitter. Brechtje is eerste plaatsvervangend voorzitter. Madelief en Isabeau
zijn reserve plaatsvervangend voorzitter, voor het geval dat zowel Emma als Brechtje er niet zijn.
3. Notulen vergadering 26 maart 2018.
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
4. Mededelingen en vaststellen agenda
-Subsidie Spectra 2019 is aangevraagd.
-Sinterklaasmiddag Heinkenszand
Op 28 november is er een Sinterklaasmiddag voor basisschoolkinderen uit de gemeente Borsele. Zijn er
leden van de JongerenRaad die dan voor Zwarte Piet willen spelen? Wie dit wil, moet dan om 14.30 uur op
de werkplaats in Heinkenszand zijn.
-Voorjaarsbijeenkomst gemeente
Op 26 maart houdt de gemeente een personeelsbijeenkomst. Het personeel zou het leuk vinden als de
JongerenRaad tijdens die bijeenkomst iets zou vertellen over hun werk. Hierover zijn de leden van de
JongerenRaad enthousiast. We moeten nog beslissen hoe we dit precies aanpakken en vormgeven. De
bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur, iedereen gaat navragen of ze dan les hebben of eventueel vrij
kunnen krijgen.
5. Ingekomen stukken
Jaarverslag R&B Wonen 2017.
Geen opmerkingen, in het verslag stond niets waar de JongerenRaad nu iets mee wil.
6. Adviezen.
-JongerenRaad nieuwe stijl, nieuw reglement, praktische werkwijze, mediamoment, combinatie met Frizzz
(Gerda en John).
In het nieuwe reglement zijn een aantal kleine dingen aangepast zodat alles juridisch klopt.
We willen een mediamoment plannen voor het vijftienjarig bestaan van de JongerenRaad nieuwe stijl. Er
heeft al een bericht in de PZC gestaan, maar de verslaggever gaf aan dat ze nog een uitgebreider artikel wil
schrijven. We spreken af dat zij hiervoor Emma interviewt.
-Advies huldiging Borselse Sportkampioenen 12+
We vinden nog steeds dat sportkampioenen een beloning moeten krijgen. We moeten wel een grens trekken
vanaf welk niveau iemand dat krijgt. Het idee is om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren waarbij alle
sportkampioenen een blijvend aandenken krijgen aan hun prestatie.

7. Activiteiten evalueren:
a. 21 april workshopdag Spectra.
Hierbij waren John en Kaylee aanwezig. Het was een succes, er was veel publiek. Volgend jaar houden we
weer een workshopdag.
b. 4 mei dodenherdenking
Iedereen vond het een indrukwekkende bijeenkomst. Het enige lastige was dat ook volwassenen een roos
wilden. We denken dat het uiteindelijk wel landt dat die alleen voor kinderen zijn, we willen volgend jaar dus
ook weer rozen uitdelen.
c. Stageboekjes invullen
Invullen van de stageboekjes het is fijn als John tijdig de boekjes heeft.
d. 25 mei Spectrafinale
Niemand heeft negatieve reacties gekregen, maar het ligt wel aan je muzieksmaak of je het leuk vindt of niet.
Het is positief dat entree gratis is, zo is het evenement heel toegankelijk.
e. Trainingsweekend 9 en 10 juni 2018.
Het was een leerzaam en gezellig weekend.
Vraag: Komt er nog een cursus advies schrijven?
Omdat iedereen nog in de opstartfase zit, gaan we voorlopig nog even op dezelfde manier verder: John
schrijft een concept op basis van het besluit door de JongerenRaad, de JongerenRaad vult daarna het
concept aan. Wellicht dat we het volgende trainingsweekend een cursus advies schrijven doen.
f. 19 juni bijeenkomst Jongerenraden Goes en Noord-Beveland
Deze bijeenkomst is niet doorgegaan, omdat iedereen toetsweek had.
Vraag: Moeten we als JongerenRaad naar de debatavond van Noord-Beveland, aangezien zij ook naar onze
debatavond kwamen?
John geeft aan dat Nood-Beveland voornamelijk kwam om inspiratie op te doen en sommige onderdelen van
onze debatavond nu ook gebruikt in hun eigen debatavonden. Het is dus niet verplicht om aanwezig te zijn
bij hun debatavond, maar het staat je vrij om te gaan als je dit uit beleefdheid wilt doen. Wel is het een
aandachtspunt om je tijd goed te verdelen en vooral naar bijeenkomsten te gaan die interessant zijn voor de
JongerenRaad.
Opmerking: We moeten regelmaat aanbrengen in onze posts op Instagram en Snapchat. Na de vergadering
geeft John iedereen die dat wil toegang tot het JongerenRaad account, zodat je na evenementen of
bijeenkomsten gelijk iets kunt delen. We moeten niet teveel delen, maar wel een vast patroon aanhouden,.
g. Jongtalenpodium Muziek Festival Nisse
Bij dit evenement waren we niet aanwezig, dit sponsorden we alleen. Onze banner hing wel aan het podium
en er zijn oordoppen uitgedeeld. Er is nog even discussie of we dit moeten blijven sponsoren, omdat we er
niet veel uit hebben gehaald. We besluiten toch te blijven sponsoren, omdat het om een relatief laag bedrag
gaat. Volgende editie proberen we met een aantal leden aanwezig te zijn in Nisse.
h. Werving/sponsoring Kinderkamp Borsele, uitnodiging opbouwen en afbreken.
De sponsoring werd erg gewaardeerd. Brechtje was aanwezig en heeft verteld over de JongerenRaad.
Volgend jaar ondersteunen we Kinderkamp weer.
I. 14 augustus voorbereiden Borsele Draait Door
Het was fijn dat we met z’n drieën konden voorbereiden, het liep goed.
j. 19 augustus Highland Games by the Sea
De taak (verkeersregelaar) was niet zo leuk. Het is goed om hier een volgende keer weer bij aanwezig te
zijn, maar niet meer als verkeersregelaar. Niet alle automobilisten volgden onze instructies op.

k. 21 augustus publicatie jaarverslag JRB 2017
Dit verslag is door John gemaakt, het verslag van 2018 gaat de JongerenRaad proberen zelf te maken. Het
voorstel is wel om hier eerder mee te beginnen dan vorig jaar.
l. Borsele Draait Door maandag 10 september 2018.
Het was een geslaagde avond. De presentator probeerde het gesprek goed op de aanwezige jongeren te
richten, maar bij sommige onderwerpen (zoals wonen) kon dat niet. De volgende keer letten we hierop bij het
aandragen van de onderwerpen.
m. 15 september skiën en snowboarden Terneuzen
Hierbij waren vijftig jongeren uit elf dorpen aanwezig. Het was een hele leuke activiteit en de samenwerking
met SooSTour werkt ook heel goed. We spreken af dat we volgend jaar waarschijnlijk samen gaan klimmen
tijdens de Nationale Sportweek.
n. 29 september Scoutrock, oordopjes uitdelen
Ook dit was een groot succes, het was drukker dan vorig jaar. Het blijkt dat iedereen erg blij is met de
oordoppen en die steeds snel op zijn. We besluiten om nieuwe bijbestellen.
Activiteiten voorbereiden:
o.19 oktober Frizzz party
Noa is hierbij niet aanwezig, zij is op vakantie. De anderen vervullen de taak van gastheer, zij heten
iedereen welkom, lopen rond in de JongerenRaad-vesten en helpen vooraf met ballen opblazen. Er zijn nog
niet zoveel kaarten verkocht, we spreken af dat iedereen hier nog mond-tot-mondreclame voor maakt en hier
aandacht aan besteedt op Instagram. We spreken af dat John de begintijd van het opbouwen nog doorgeeft,
in ieder geval is het zeker dat we voor 23.30 klaar zijn.
p. Scholentour
Noa en Isabeau geven een presentatie op drie scholen. In de pauze lieten ze hun presentatie al zien aan de
JongerenRaad. Met de scholen waarbij Noa en Isabel nu niet terecht konden, maken ze een nieuwe
afspraak.
q. Eventueel opnieuw samenwerken met SooSTour? Carnaval 22/2/2019 Frisfeest Kwadendamme.
We willen zeker opnieuw samenwerken. Het Frisfeest ondersteunen we met het bedrag van € 1750,00. We
kiezen voor dit bedrag in plaats van het hogere bedrag waarbij de artiest zit inbegrepen, omdat we van
mening zijn dat er ook zonder artiest genoeg animo is voor dit feest.
r. Vrijdag 26 oktober eerste voorronde Spectra @de Klomp
We delen oordopjes uit en delen stembriefjes uit.
s. Vrijdag 16 november tweede voorronde Spectra @ de Klomp.
We delen oordopjes uit en delen stembriefjes uit.
t. Donderdag 13 december (onder voorbehoud) jaarafsluiting JRB @Katoen Goes.
Geen verdere opmerkingen.
Rondvraag
We besluiten dat de volgende vergaderingen op maandag plaatsvinden. De volgende vergadering staat
gepland op 19 november op dezelfde tijd.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de inbreng en aandacht.

