JongerenRaad Borsele jaarverslag 2018
Januari:
De derde voorronde van Spectra vond plaats in de Klomp op vrijdagavond 19 januari. Het
was een drukke avond, met de special act Monomyth.
Via Spectra heeft Brechtje den Toonder zich als nieuw lid bij ons aangesloten!
Februari:
Op 12 februari werd de Jongerenraad geïnterviewd door Katinka Polderman voor het
programma de Stembus van Omroep Zeeland. Het is uiteindelijk een heel leuk filmpje
geworden, waar we veel complimenten over hebben gekregen. Voor het bekijken van het
filmpje is deze link: https://tinyurl.com/yaslrvrh
De Virtual Reality Experience was de eerste activiteit die we dit jaar hebben georganiseerd,
en vond plaats op 21 februari in de Chaperon te s’-Gravenpolder. Dit was een evenement
waarbij kinderen vanaf 10 jaar een dagje konden meemaken in Virtual Reality. Jammer
genoeg waren er minder kinderen dan verwacht, dus denken we na over nieuwe manieren
waarop we meer bezoekers kunnen trekken.
De vierde voorronde van Spectra werd georganiseerd op 23 februari. Deze vrijdagavond
stond in het teken van Metal muziek. Het was een drukke avond met 70 bezoekers! De
special act van deze avond was The Overslept.
Maart:
Het verkiezingscafé werd gehouden in de kantine van het gemeentehuis op 21 maart. Het
was een leuke avond, waarop we complimenten hebben gekregen van de burgemeester.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was er een selfieactie voor jongeren vanaf achttien
jaar. De selfies werden ’s avonds beoordeeld door leden van de JongerenRaad en rond
23:00u konden de winnaars meteen hun prijs in ontvangst nemen.
De laatste voorronde van dit Spectra seizoen werd deze maand ook gehouden, op 23 maart.
Dit was de singer-songwriteravond met 40 bezoekers. Bij deze avond was Stuart Mavis de
special act.
Deze maand heeft Isabeau Hoogeveen zich als nieuw lid aangemeld bij de constant
groeiende adviesraad.
April:
Voor de publiekswinnaars van Spectra werd er op 21 april een workshopdag georganiseerd.
Dit was een geslaagde dag en zal volgend jaar zeker herhaald worden! Als afsluiter was er
een special act, dit waren de Hobbyisten.
Link voor het filmpje: https://tinyurl.com/ydcmy449
Mei:
Op 4 mei organiseerden we de dodenherdenking te Heinkenszand, samen met de Culturele
raad, Seniorenraad en Euterpe. Iedereen vond het een indrukwekkende bijeenkomst. De
krans van de jongerenraad werd gelegd door Niels en er werd een gedicht voorgelezen door
Brechtje. Ook deelden wij de rozen uit aan het eind van het binnenprogramma.

De Spectra finale werd gehouden op vrijdag 25 mei. Over deze avond hebben we veel
positieve reacties ontvangen. Voor iedereen was er iets dat in de smaak viel, door de zes
finalisten uit verschillende genres. Verschillende leden waren hier bij om te helpen bij de
organisatie en oordopjes en flyers uit te delen.
Juni
Het jaarlijkse trainingsweekend werd dit jaar gehouden in het weekend van 9 en 10 juni, op
dezelfde locatie als het voorgaande jaar in Koudekerke. We maakten van deze gelegenheid
onder andere gebruik om ‘Borsele Draait Door’ voor te bereiden, maar ook om verschillende
trainingen te volgen. Bijvoorbeeld; Samenwerken, Brainstormen en Keuzes maken met het
dilemmaprogramma van de veteraan Hans Droppert. Dit weekend was zeer leerzaam.
Link naar de foto’s van het trainingsweekend: https://tinyurl.com/yah2g9ay
Juli:
Zaterdag 14 juli vond het Muziek Festival Nisse plaats. Tijdens dit evenement hebben wij het
jongtalentpodium gesponsord om zo de naamsbekendheid van de JongerenRaad te
vergroten en nieuwe leden te werven.
Augustus:
Verschillende leden waren 19 augustus aanwezig op de Highland games by the Sea, bij de
Landing in Baarland. De aanwezige leden hielpen als parkeerhulp op de drukke zondag en
vonden dit een gezellig evenement, maar de taak als verkeersregelaar beviel wat minder
door het gedrag van sommige automobilisten die graag dichterbij wilden parkeren of de
aanwijzingen niet opvolgden.
September:
Net als vorig jaar hebben wij ‘Borsele Draait Door’ georganiseerd. Deze debatavond werd
gehouden op maandag 10 september in de Raadsboerderij en werd voorbereid op 14
augustus. Aan de hand van vier stellingen gingen we met elkaar in debat. De stellingen
hadden onder andere betrekking op activiteiten voor 12-plussers en wonen en werken in de
gemeente Borsele. Bij de debatrondes twee, drie en vier werd gebruik gemaakt van de
resultaten van de enquête ‘Borsele Boeiend!’ die uitgezet werd via de diverse sociale media
van de JongerenRaad. Link naar de enquête: https://tinyurl.com/ybdbelv6 Deze enquête is
door 47 jongeren, die binnen de doelgroep vielen, ingevuld. In totaal hebben 186 jongeren
op de link van de enquête geklikt. De aanwezige jongeren, onder andere van SooSTouR en
JongerenRaad, gingen in debat met het college, gemeenteraadsleden en andere
aanwezigen.
Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/yatlkeap

De Nationale Sportweek heeft geleid tot één van onze meest succesvolle activiteiten, het
skiën in Terneuzen op 15 september. Samen met SooSTouR hebben we vijftig jongeren
bereikt uit elf verschillende dorpen. De activiteit werd gewaardeerd en wij kijken nu al uit naar
verdere samenwerking met SooSTouR en een volgende activiteit tijdens de Nationale
Sportweek. Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/y9gb9vot
In Heinkenszand vond op 29 september Scoutrock plaats. Op dit evenement hebben
verschillende leden gedurende de avond oordopjes uitgedeeld die door de meeste mensen
werden gewaardeerd.
Tijdens deze maand is er weer een nieuw lid bij gekomen, Pascal Boonman.
Oktober:
Emma Kaelen werd tijden de vergadering op 11 oktober gekozen als nieuwe voorzitter van
onze JongerenRaad, nadat Niels Harthoorn i.v.m. zijn studie zijn lidmaatschap heeft moeten
beëindigen. Brechtje werd als plaatsvervangend voorzitter gekozen.
Een nieuw initiatief dit jaar is de Scholentour waarbij we groep 8 van de basisscholen
bezoeken omdat nu ook 12 jarigen lid kunnen worden. Dit concept is ontstaan tijdens het
trainingsweekend. We gaan met leden langs de basisscholen en geven een presentatie om
te laten zien wie we zijn en wat we doen. Hiermee hopen we dat er nog meer jongeren zich
aansluiten. Dit heeft al meteen resultaat opgeleverd! Ian Sandee heeft zich aangemeld als
nieuw lid.
De tweede editie van het Frizzz feest en de viering van ons vijftienjarige jubileum werd
gehouden op 19 oktober. Famke Louise was dit jaar de hoofdact. Veel jongeren waren
aanwezig en het was een top feest! De aanwezige jongerenraad leden bliezen aan het begin
van de avond de ballonnen op en waren de rest van de avond gastheer. Indigo was ook
aanwezig met de Amerikaanse schoolbus. Hierin informeerden zij jongeren over het gebruik
van alcohol, drugs en nog veel meer.
Link naar de aftermovie van het Frizzz feest: https://tinyurl.com/y82wjxt7
Het nieuwe seizoen van Spectra startte op vrijdagavond 26 oktober. De special act van deze
avond was KNARS.
Naast het resultaat van de scholentour hadden we deze maand nog een succes, Thijs
Meirink werd lid van de JongerenRaad.
November:
De tweede voorronde van Spectra werd gehouden op 16 november. Dit was een singersongwriteravond. Op deze avond was PEER de special act.
Dinsdagavond 20 november was de uitreiking van de Cultuurprijs. Enkele leden waren hier
aanwezig. Het was een interessante avond. De Jongerenraad werd tijdens de presentatie
hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid.
December:
Het jaar werd afgesloten met een etentje in de Smederij. Iedereen was aanwezig en het was
een geslaagde avond!

Vergaderingen:
We zijn op meerdere dagen bij elkaar gekomen, maar we hebben vier keer formeel
vergaderd. Dit waren de volgende dagen: 12 februari, 26 maart, 11 oktober en 19 november.
Adviezen:
Dit jaar hebben wij ons vooral gefocust op het uitvoeren van het advies ‘JongerenRaad
Nieuwe stijl’ uit 2017. Ondanks dat dat veel van onze tijd vroeg hebben we ook nog één
nieuw advies uitgebracht:


Advies huldiging sportkampioenen 12-plus. Dit was een advies om jongeren van
twaalf tot en met achttien jaar die sportprestaties hebben geleverd ook te huldigen.

Algemeen:
Dit jaar is een heel goed jaar geweest voor de Jongerenraad. We zijn gegroeid in leden
aantal en heel actief geweest. We hopen in 2019 nog meer te kunnen groeien en met de
adviezen die wij dat jaar zullen gaan schrijven meer te bereiken. Samen gaan we nog meer
activiteiten organiseren om zoveel mogelijk jongeren in Borsele te interesseren en te zorgen
dat iedere jongere mee kan doen.

Namens de Jongerenraad Borsele,
Emma Kaelen (voorzitter), Brechtje den Toonder, Isabeau Hoogeveen, Noa Boogaard, Thijs
Meirink, Pascal Boonman, Ian Sandee, Madelief van Ham, Kaylee Noteboom, Isabel
Vermeulen en John Dekker (ambtelijk secretaris).
Januari, 2019

Uitgaven 2018
4343880 JongerenRaad: Budget algemeen
Omschrijving
Drukwerk 2018 Vrijwilligershuis
Huur VR apparatuur
Dodenherdenking 4 mei
Aftermovie Workshopdag
Sponsoring Klomppop 2018
Trainingsweekend
Sponsoring Kinderkamp Borsele
Sponsoring Muziekfestival Nisse
Sponsoring Scoutrock
Domeinnaam JongerenRaad
Borsele Draait Door
Diverse promotiematerialen
Aftermovie Frizzz party
Rollup banner
Presentievergoedingen
Facebook advertenties
Kleding JRB
Oordopjes incl. QR logo JRB
Eten en drinken Frizzz

Bedrag
€ 1.500,00
€ 452,54
€ 891,36
€ 265,00
€ 1.149,50
€ 1.226,41
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€
15,00
€ 847,10
€ 542,53
€ 439,00
€
40,99
€ 439,56
€ 350,53
€ 429,50
€ 344,85
€
84,80

Totaal
4343881 JongerenRaad: Spectra
Omschrijving
Vergoeding juryleden en coaches
Maaltijden vrijwilligers
Kosten extern begeleider
Special acts
Huur de Klomp, consumpties, e.d.
Productiekosten finale
Facebook advertenties en Snapchat filter
EHBO
Seizoensafsluiting
Prijs winnaar finale
Keycords Spectra CREW
Diverse materialen
Totaal

€ 9.518,67

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.500,00
485,80
4.870,25
6.347,53
3.147,85
3.750,00
380,54
446,75
759,25
500,00
104,06
150,51

€ 22.442,54

