Verslag vergadering JongerenRaad Borsele gehouden op maandag 25 maart 2019 in het
gemeentehuis

Aanwezig:

Noa Boogaard, Isabeau Hoogeveen, Pascal Boonman, Isabel Vermeulen, Brechtje den
Toonder, Ian Sandee, Madelief van Ham, Gerda van Bambost, Emma Kaelen (voorzitter),
John Dekker (ambetelijk secreatris), Ivonne de Jonge (verslag)

Afwezig:

Thijs Meirink, Kaylee Noteboom

Tijdens het eten sluiten Dennis en Kevin van Borsele Beweegt aan. Er wordt gebrainstormd over de ideeën
voor de huldiging sportkampioenen 12+. Echt tot een concreet plan komt het niet. Denk nog eens na over
ideeën en bespreek het in je vriendenkring. Tijdens het trainingsweekend komen we er op terug.
1. Opening
Emma heet iedereen van harte welkom. Pascal Boonman in het bijzonder. Het is zijn eerste
vergadering.
2. Notulen vergadering 28 januari 2019
Bij punt e. Isabeau vervangen door Isabel.
Herdenking op 4 mei – In vrijheid kiezen - :
- Pascal zal de filmpjes monteren
- Madelief zingt
- Brechtje leest een gedicht voor. Samen met John zal zij een gedicht uitzoeken.
- Emma legt de krans
3. Mededelingen en vaststellen agenda
- Gerda vertelt dat ze bezig is met het schrijven van het beleid voor de kinderburgemeester. Het
college wil de kinderburgemeester combineren met democracity. Tijdens het trainingsweekend
zullen de contouren van het beleid worden besproken.
- Isabel stuurt het kaartje wat ze heeft gemaakt voor de notitie Jong volwassenen door naar John.
- In 2020 bestaat gemeente Borsele 50 jaar. Heel dit jaar wil de gemeente festiviteiten
organiseren voor alle inwoners. Denk eens na over wat de jongerenraad kan organiseren.
4. Ingekomen stukken
Gemeente Borsele: bedankbrief wethouder voor het toezenden van het jaarverslag JRB 2018.
5. Adviezen
-

Samen Dementievriendelijk: de vraag of er een training kan worden verzorgd voor de
doelgroep 16-23 jaar is uitgezet aan het instituut dat de training voor de medewerkers heeft
verzorgd. De gemeente hoopt hier binnen twee weken reactie op te krijgen.

-

Advies verkeerssituatie Langeweegje: omdat de aanpassingen van de snelheidsremmers in
het Langeweegje een tijdelijke maatregel zijn is er bewust gekozen om de fietsstroken niet te
asfalteren. Dit is in verhouding met de huidige uitvoering erg kostbaar.

6. Jaarplan 2019
- Er wordt unaniem besloten dat we naar het trampolinepark gaan op 21 september.
- Het organiseren van een Fortnite-toernooi voor PC-spelers is gezien onze drukke jaarplanning
pas mogelijk in de kerstvakantie. Dan wordt er ook bekeken of Fortnite (op PC) nog populair is.
Isabel koppelt dit terug aan de jongen die dit idee heeft aangedragen. Isabel nodigt deze jongen
uit om samen met haar en Pascal de organisatie van dit toernooi op zich te nemen. Hij en
eventueel anderen behoren dan tot de flexibele schil van de JongerenRaad.

7. Activiteiten
a. Spectra voorronde: geslaagde avonden. De sfeer in de werkgroep is goed. Het wordt
gewaardeerd dat de jongerenraad aanwezig is.
b. Frizzz@Kwadendamme: het was een goed geslaagde en gezellige avond.
c. Presentatie JongerenRaad tijdens voorjaarsbijeenkomst 26 maart wordt na de vergadering
geoefend.
d. Zaterdag 30 maart van 15.00 tot 16.00 uur staat de JongerenRaad ingepland voor een fotoshoot
in Fort Ellewoutsdijk
e. Iedereen is welkom op 13 april in de Klomp op de workshopdag voor de publiekwinnaars
Spectra
f. 4 mei Dodenherdenking in de Stenge. Graag iedereen 18.30 uur aanwezig. Om 19.00 uur begint
het programma.
g. Trainingsweekend 18 en 19 mei
Programma:
Zaterdag:
11.00 uur: samenwerken en lunch
12.30 uur: sportkampioenen 12+
13.00 uur: Borsele Draait Door (BDD) voorbereiden + Thema Slag om de Schelde /4 Freedoms
(John)
14.30 uur: springpauze
14.45 uur: BDD
16.30 uur: opfrissen
17.00 uur: pré-diner activiteit (georganiseerd door Isabeau en Isabel)
18.00 uur: diner
20.30 uur: kinderburgemeester en democracity
21.00 uur: avondspel (georganiseerd door Isabeau en Isabel)
Zondag:
09.00 uur:
10.00 uur:
10.30 uur:
12.00 uur:

ontbijt
ochtendgymnastiek
teambuildingsactiviteit (georganiseerd door Brechtje en Noa)
lunchen

h. 24 mei Finale Spectra
We hebben een sponsorpakket afgenomen.
i. 19 juli promotie Muziek Festival Nisse
j. 18 augustus Highlandgames by te Sea, zijn we nog niet voor gevraagd.
k. 2 september Borsele Draait Door l. Scholentour
Isabeau en Noa coördineren de tour. Zij maken afspraken met de scholen en zullen kijken welke
leden op dat moment inzetbaar zijn.
8. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Volgende vergadering maandag 16 september 2019.

