Verslag vergadering JongerenRaad Borsele gehouden op maandag 28 januari 2019 in het
gemeentehuis
Aanwezig: 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, Ian Sandee, Madelief van Ham.

1. Opening
Emma heet iedereen van harte welkom. Jammer dat er veel mensen afwezig zijn. Brechtje gaat aan Pascal
vragen hoe het komt dat hij al 3 keer niet geweest is. Isabeau zal aan Madelief vragen hoe we haar kunnen
helpen om een vergadering niet te vergeten.
2. Notulen vergadering 19 november 2018
N.a.v. agendapunt 2:
Het moet zijn Noa en Isabeau hebben de scholen bezocht.
Het is niet bekend wie er geholpen heeft met de Sinterklaasmiddag.
Brechtje is aanwezig op de voorjaarsbijeenkomst. De rest weet het nog niet. John zegt dat hij het heel snel
wil weten.
N.a.v. agendapunt 3: Er is niets nieuws te vertellen over de jongerenwindmolen.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en vaststellen agenda
John: is naar een bijeenkomst geweest over de 4 mei herdenking. In deze werkgroep zitten mensen van de
Culturele Raad, gemeente, Euterpe en de Seniorenraad. Wie wil helpen tijdens het programma op 4 mei?
Brechtje wil een gedicht voorlezen, Emma wil de krans leggen, anderen willen het Wilhelmus uitdelen.
Brechtje vraagt aan Pascal of hij de filmpjes wil monteren.
John heeft een training gevolgd in het kader van dementievriendelijk Borsele. Hij stelt voor om deze training
ook aan te bieden aan jongeren. Iedereen vindt dat een goed idee maar er wordt aan getwijfeld of er
jongeren op af komen. De PR moet goed aangepakt worden.
Gerda heeft een project 18-/18+. Het idee is om aan alle 17,5 jarigen in de gemeente Borsele een kaart te
sturen met informatie over wat er allemaal op je af kan komen als je 18 jaar wordt.
Emma, Noa, Brechtje en Isabel willen hierover in een klein groepje meedenken met Gerda.
4. Ingekomen stukken:
Gemeente Borsele: antwoord advies huldiging sportkampioenen.
Culturele Raad Borsele: toekenning subsidie regioarrangement.
Muziekfestival Nisse: aanvraag subsidie voor het festival op 19-21 juli. We kennen € 100 toe om ons
spandoek op te hangen.
Dorpsraad ’s Gravenpolder: uitnodiging jaarvergadering. We besluiten om niet in te gaan op deze
uitnodigingen omdat die vergaderingen niet erg interessant zijn voor de leden van de JRB. Dit besluiten we
ook voor de B2030 bijeenkomsten.
Gemeente Borsele: toestemming voor het plaatsen van 30 publicatieborden voor het Frizzz feest.
5. Adviezen:
Advies huldiging Borselse Sportkampioenen 12+: het kampioensfeest voor kinderen ,12 jaar wordt inmiddels
ook niet meer georganiseerd omdat de KNVB de standen niet meer bijhoudt in deze leeftijdscategorie. Een
medewerker van Borsele Beweegt komt in de vergadering van 25 maart met ons hierover van gedachten
wisselen.
Advies verkeerssituatie Langeweegje: wordt aangepast. John stuurt het door.
6. Jaarplan 2019:
Verzetten trainingsweekend van 18/19 mei naar 22/23 juni i.v.m. examens? Via de app is aan iedereen
gevraagd of ze op die datum ook konden. Niet iedereen heeft een duidelijk antwoord gegeven. John heeft de

locatie al vastgelegd en hij weet niet of die op 22/23 juni ook beschikbaar is. Isabel zal het nog een keer
inventariseren en kijkt dan samen met John of het verzet kan worden.
Nationale sportweek start pas 20 september. Klimmen verzetten naar zaterdag 21 september. Dit moeten we
goed promoten i.s.m. SoosTour.
7. Jaarverslag 2018:
Complimenten voor de makers!!
De entree bij de finale Spectra was niet gratis.
augustus: bij moet by zijn.
September: Raasboerderij moet Raadsboerderij zijn. Tussen url en Deze moet een spatie
Oktober: spatie teveel tussen Hierin en informeerden.
Uitgaven: € 118,67 boven het budget. Dat hebben we netjes gedaan.
7. Activiteiten
Evalueren:
a. FIFA toernooi 2 januari 2019: Omdat Luctor Heinkenszand dit ook op deze datum op het programma had
staan is er besloten om dit samen te organiseren. Evenement was geslaagd, 32 bezoekers.
b. Fortnite toernooi 3 januari 2019: met 30 bezoekers was het redelijk druk. Leuk dat er ook kinderen
kwamen kijken. Mensen van jeugdsoos de Stenge waren verbaasd over de opkomt en willen ook aansluiten
bij de SoosTour.
c. Spectra voorronde 3 18 januari 2019: dit was tot nu toe de avond met de minste bezoekers maar wel
super leuk.
Voorbereiden:
d. Spectra voorronde 4: 15 februari 2019 en voorronde 5: 15 maart 2019. Workshopdag 13 april
Isabeau is voor het eerst voorzitter geweest bij een bijeenkomst van de werkgroep. Complimenten van John
ze heeft het goed gedaan. De bands en de special act voor 15 februari zijn bekend.
e. Frizzz @Kwadendamme i.s.m. SooSTouR 22 februari 2019. Noa & Isabel hebben kostuums uitgezocht.
Ze moeten eerst maar even uitzoeken wie er van de JRB allemaal aanwezig is op deze avond. Misschien
kunnen ze dan iets duurdere kostuums uitzoeken. Nu wordt het budget € 30 per kostuum.
f. Presentatie JongerenRaad tijdens voorjaarsbijeenkomst 26 maart: wie wil in het voorbereidingsgroepje?
Brechtje en Isabel samen met John.
8. Rondvraag
Noa maakt zich zorgen over de plaats van de nieuwe brandweerkazerne in Heinkenszand. Dat wordt midden
in een woonwijk. Brechtje en Anne-Marie nemen haar zorgen weg. Zij wonen in een straat waar een
brandweerkazerne is en hebben nog nooit problemen gehad.
Isabeau: heeft iemand van de JR Noord-Beveland gesproken. Die hebben een Movietour wat een groot
succes is. Kunnen we dat in Borsele ook organiseren? In het verleden heeft de JRB dit ook georganiseerd.
John zegt dat als we dat weer op willen starten dan kunnen de mogelijkheden onderzocht worden.
Volgende vergadering 25 maart 2019.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

