Verslag vergadering JongerenRaad Borsele gehouden op 19 november in het gemeentehuis
Heinkenszand
Aanwezig: Ian Sandee, Madelief van Ham, Noa Boogaard, Isabeau Hoogeveen, Isabel Vermeulen, Brechtje
den Toonder, Thijs Meirink, Emma Kaelen, (voorzitter) John Dekker (ambtelijk secretaris), Anne-Marie
Boone (verslag).
Afwezig: Kaylee Noteboom, Pascal Boonman, Gerda van Bambost.
1. Opening
Emma opent de vergadering Iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan Thijs en Ian.
2. Notulen vergadering 11 oktober 2018
N.a.v.
 sinterklaasmiddag: Madelief wil wel zwarte piet spelen. Ian vraagt het thuis na. Graag z.s.m. aan John
doorgeven.
 voorjaarsbijeenkomst gemeente 26 maart 2019 15:00-17:00u: Iedereen vraagt het na of ze vrij kunnen
krijgen van school en laat dit z.s.m. aan John weten. John wil een briefje schrijven voor school als dat
nodig is.
 activiteiten scholentour: Noa en Isabeau hebben scholen bezocht.
 Advies JongerenRaad nieuwe stijl/media moment: Emma is geïnterviewd door een journalist van de
PZC.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en vaststellen agenda
 Interview over de dorpsinnovatie van Heinkenszand door werkgroep HZ. Pascal, Madelief en Noa zijn
geïnterviewd. Er werd o.a. gevraagd wat jongeren missen in Heinkenszand. Dat zijn voornamelijk
starterswoningen. Isabeau zet de link op Insta.
 Update Jongerenwindmolen: John is naar een overleg geweest om te praten over het uitvoeringsplan
Duurzaamheidsvisie gemeente Borsele. Onderdeel van de duurzaamheidsvisie is de
Jongerenwindmolen. Het gaat nog wel even duren voordat de Jongerenwindmolen gerealiseerd is. John
houdt de JongerenRaad op de hoogte van de ontwikkelingen.
 Verkeerssituatie Langeweegje wordt toegevoegd aan agendapunt 5.
 John: in de pauze komt alleen wethouder van der Plasse. De burgemeester is verhinderd.
 Kaylee stopt als voorzitter van Spectra, ze blijft wel in de werkgroep. Wie wil de nieuwe voorzitter
worden? Isabeau en Brechtje hebben interesse. Ze mogen er nog even over nadenken. Bij agendapunt
7 wordt dit verder besproken.
4. Ingekomen stukken:
Uitnodiging voorzitter JRB uitreiking Cultuurprijs dinsdag 20 november 19:30u. Isabel en Noa gaan hier naar
toe.
5. Adviezen:
Advies huldiging Borselse Sportkampioenen 12+. John: we hebben een brief gekregen dat het advies
ontvangen is.
Verkeerssituatie Langeweegje: de doorgaande weg is aangepast waardoor het gevaarlijker is voor fietsers
en scooters. Automobilisten blijven te hard rijden. Emma, Isabel en Isabeau gaan het advies voorbereiden.
Het kan handig zijn om eerst met de ambtenaren te gaan praten die de aanpassingen bedacht hebben.
6. Jaarplan 2019 maken en vaststellen
Het contract van John is verlengd. Hij mag sowieso nog een jaar blijven.
Isabel gaat het jaarverslag 2018 van de JRB maken. De concept jaarplanning wordt doorgenomen.

3 januari is er een Fifa’19 toernooi. Het zou leuk zijn als er dan tegelijk ook een tafelvoetbaltoernooi wordt
gehouden. John vraagt of iedereen het jaarplan thuis wil bespreken en voor donderdag laat weten wie er
wanneer bij kan zijn. Vooral bij het trainingsweekend is het belangrijk dat iedereen aanwezig is.
Begroting 2019
 De begroting 2019 wordt doorgenomen. Gevraagd wordt hoe het komt dat de Dodenherdenking zo duur
is. Dat komt o.a. door de kransen, muziekgezelschappen en huur van de Stenge. Het hele evenement
kost ongeveer € 4000,-. De JongerenRaad betaalt ¼ deel (€ 1000,-) omdat de Culturele Raad,
Seniorenraad en de gemeente ook meebetalen.
 Waar gaat de eventuele winst van de Frizzz party naartoe? Die is er (nog) niet. De Frizzz party’s zijn niet
kostendekkend.
 Op de begroting staat een post overige uitgaven en sponsoring van € 950. Vroeger kon er subsidie voor
evenementen aangevraagd worden. Daar werd geen gebruik van gemaakt. De JongerenRaad besluit
om geen subsidies meer te verstrekken. Vanaf nu doen we alleen nog maar een bijdrage in de kosten
als we zelf een rol hebben in het evenement/activiteit. Ook blijven we evenementen sponsoren waar we
leden kunnen werven.
 Nieuw bij Spectra is dat alle deelnemers een fotoshoot aangeboden krijgen in het Fort van Ellewoutsdijk.
Spectra heeft een eigen begroting.
De begroting 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld door de JongerenRaad.
In de pauze komt Marga van der Plasse een taart brengen namens het college i.v.m. het 15- jarig
bestaan van de JRB. Zij blijft de rest van de vergadering.
7. Activiteiten
Evalueren:
a. 19 oktober Frizzz party: was top! Voor een volgende keer is het misschien beter als de hoofdact als
afsluiter geprogrammeerd wordt.
b. Scholentour, Noa & Isabeau: vonden het hartstikke leuk om te doen. Het heeft al een nieuw lid
opgeleverd, Ian. Er moeten nog een aantal scholen bezocht worden. Isabeau maakt een schema van
welke scholen we gehad hebben en welke scholen we nog moeten doen.
c. Vr. 26 oktober 1ste voorronde Spectra @de Klomp met KNARS.
d. Vr. 16 november 2de voorronde Spectra @de Klomp: dit was een geslaagde singer songwriter editie.
Isabeau wordt gekozen als nieuwe voorzitter van Spectra.
Voorbereiden:
e. Do. 13 december Jaarafsluiting JRB @Katoen Goes: Iedereen kan erbij zijn.
f. Donderdagmiddag 3 januari 2019 FIFA toernooi @de Stenge: aanmelden via www.soostour.nl Een
bedrijf levert de spelcomputers.
g. Frizzz party 22/2/2019 @Kwadendamme met Soostour: We besluiten om allemaal hetzelfde verkleed te
gaan. Noa en Isabel komen met een voorstel voor de kostuums. Er is een draaiboek gemaakt. Alle 3 de
carnavalsverenigingen werken mee.
8. Rondvraag
John: Emma heeft de vergadering goed voorgezeten.
Marga vond het leuk om bij onze vergadering te zijn.
Volgende vergadering: 28 januari 2019.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen.

