Verslag vergadering JongerenRaad Borsele 16 september 2019
Aanwezig: Luca Beulens, Madelief van Ham, Brechtje den Toonder, Noa Boogaard, Isabeau
Hoogeveen, Isabel Vermeulen, Emma Kaelen (voorzitter), Pascal Boonman, John Dekker (ambtelijk
secretaris), Anne-Marie Boone (verslag)
Afwezig m.k.: Gerda van Bambost, Thijs Meirink, Ian Sandee
1. Opening
De voorzitter heet iedereen en in het bijzonder Luca van harte welkom.
2. Verslag 25 maart 2019
N.a.v. pagina 3 2e alinea: is het kaartje verstuurd? Dat is het geval.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de Ivonne de Jonge
3. Mededelingen
• T.O.N. organiseert Kossemisse in Nisse vraagt of wij nog ideeën hebben voor dit evenement.
Een kerstfilmmarathon of kerstkaraoke zou heel leuk zijn. We gaan dit evenement niet
sponsoren.
• Eenzaamheid onder jongeren: de wethouder wil hier graag over van gedachten wisselen met
ons. We zullen haar voor de volgende vergadering uitnodigen. Kennen we jongeren die
eenzaam zijn? Graag hier over nadenken.
• Instagram: de afspraak was dat Isabel en Noa dit account zouden beheren. Andere mensen van
de JRB plaatsen ook dingen op Insta, maar dat is met teveel tekst. Graag je ideeën doorsturen
naar Isabel of Noa. Als John de teksten te lang maakt mogen Isabel en Noa ze inkorten.
• Etentje met burgemeester en wethouder: Het Leukst is het als we eerst iets actiefs doen. Bijv.:
koken, lasergamen, escaperoom of zoiets. Het zou gecombineerd kunnen worden met de
jaarafsluiting. Het gaat om 10 leden van de JRB, 3 ambtenaren en 4 collegeleden. Ideeën
kunnen via de app gedeeld worden.
Isabel: de Vreelandsedijk ligt er niet goed bij en het is erg gevaarlijk om daarover te fietsen. Kan de
JRB hier een advies over maken? John: je kunt zulke zaken ook gewoon als inwoner bij de
gemeente melden via info@borsele.nl of bij de wegbeheerder.
4. Ingekomen stukken
• Jaarverslag R&B wonen 2018.
• Brief gemeente Borsele i.v.m. voortgang woningbouwplan Platepolder Heinkenszand.
Ter kennisgeving aannemen.
5. Adviezen
Het advies over Langeweegje is doorgestuurd naar de Provincie en het Waterschap. Die zijn hier
verantwoordelijk voor.
Training dementievriendelijk:Is niet doorgegaan omdat er te weinig belangstellenden waren.
Voorstel voor een volgende datum: 20 of 27 januari of 17 februari.
6. Jaarplan
De Frizzz party is op 29 november i.p.v. 13 september. 13 september kon niet doorgaan i.v.m. de
hoge productiekosten.
Game middag in de kerstvakantie: niet bekend welk spel er nu populair is. Kunnen we navragen bij
SooSTouR.

Gebrainstormd wordt over entertainment in de bus naar het Jumpen. In de bus is helaas geen wifi.
De leden van de JRB zouden met de jongeren in de bus kunnen praten over de JRB.
7. Activiteiten
Evalueren:
• Presentatie JRB bij de voorjaarsbijeenkomst gemeente Borsele. Was top! John heeft heel veel
complimenten van collega’s gekregen.
• Fotoshoot: super mooie foto’s. Het was heel leuk maar de bands gingen er nonchalant mee
om. Het was helaas een dure activiteit die we niet gaan herhalen.
• 13 april workshopdag voor publiekswinnaars Spectra: was een succes, heel veel complimenten
van de bands. Die houden we er in.
• 4 mei: was geslaagd. veel complimenten voor de beelden en voor Madelief.
• Trainingsweekend: Barbara was heel aardig, hard gewerkt, lekker gegeten. John was trots op
ons.
• 24 mei finale Spectra: 6 leden van de JRB waren aanwezig. Heel geslaagd. Volgend jaar bestaat
Klomppop 40 jaar. Dan komt er misschien op de vrijdag een grote act.
• Wij willen het Muziekfestival Nisse vooralsnog niet meer sponsoren. Als ze met andere ideeën
komen kunnen we het nog eens bekijken.
• Highlandgames: Het was nu beter geregeld omdat we zelf aan konden geven wat we wilden
doen. Geef de volgende keer zelf ook aan hoeveel tijd je inzetbaar bent.
• 31 augustus 75 jaar vrijheid @Terneuzen.
Het was een heel bijzondere ervaring. Het eten was te culinair.
• 2 september Borsele Draait Door: zeer geslaagd. De onderwerpen waren best breed. John
vraagt om alvast onderwerpen voor de volgende editie te “sparen”.
• Scholentour: Isabeau en Noa regelen dat maar Noa heeft nu niet zoveel tijd hiervoor omdat ze
in haar examenjaar zit. Mgr. Heyligerschool, Don Boscoschool, Jan van Schengenschool en de
Leeuwerik zijn al bezocht. Ander leden van de JRB willen hierbij helpen. Isabeau en Noa gaan
hier mee verder.
Voorbereiden
• 21 september Jump event Vlisssingen: de bus start in Kwadendamme, 79 deelnemers.
• 28 september Scoutrock: dit event wordt door ons gesponsord. 2 vrijkaarten worden
uitgedeeld. Als er nog meer nodig zijn kunnen we die bestellen.
• 25 oktober 1e voorronde Spectra: Isabeau is geen voorzitter meer. Op dit moment wil niemand
van de JRB die taak overnemen. Graag wel iedereen aanwezig bij de voorrondes om te helpen.
Er gaat vanaf deze maand ook samengewerkt worden met Pop aan Zee Kickstart en ’t Beest.
Isabel wil graag een karaokeavond met de mensen van Spectra en poppodium de Klomp als
afsluiting van het seizoen.
• 26 oktober 75 jaar Slag om de Schelde. De 1e voorronde van Spectra staat in het teken van 75
jaar Slag om de Schelde. Vraag aan Pascal of hij filmen bij Spectra en de filmpjes monteren?
Dat is akkoord. Madelief treedt op bij het concert in de Stenge op 26 oktober.
• 19 november uitreiking Cultuurprijs CRB: de genomineerden worden gepitched door Noa en
Isabel. Wil Pascal deze filmpjes ook monteren? Dat wil hij doen.
• 29 november Frizzz party Oudelande: kan er een meet&greet geregeld worden. Waarschijnlijk
niet omdat dat dit extra geld kost.
• Bijeenkomsten JRB met jongerenraden Noord Beveland en Goes. Voorkeur gaat uit naar 3 febr.
8. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Complimenten van John: iedereen heeft vanavond heel hard
gewerkt.

