Verslag vergadering JongerenRaad Borsele gehouden op 25 november 2019.
Aanwezig: Luca Beulens, Madelief v. Ham, Brechtje den Toonder, Noa Boogaard, Isabeau Hoogeveen, Isabel
Vermeulen, Emma Kaelen (voorzitter), Pascal Boonman, John Dekker (ambtelijk begeleider), Ian Sandee,
Gerda van Bambost (beleidsmedewerker), Anne-Marie Boone (verslag)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, en in het bijzonder wethouder Marga van der Plasse,
hartelijk welkom.
2. Notulen vergadering 16 september 2019
Het verslag wordt na enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.
Eenzaamheid
Wethouder: de minister heeft een campagne in het leven geroepen tegen eenzaamheid. 47% van de
bevolking geeft aan wel eens eenzaam te zijn. Er wordt een verhaal voorgelezen over 2 jonge mensen die er
ogenschijnlijk gelukkig uit zien maar toch ongelukkig zijn.
Van eenzaamheid kun je ziek worden en dan heb je toch echt wel een probleem. Jonge en oude mensen
kunnen eenzaam zijn. Het is een gevoel en ongrijpbaar, het komt en het gaat. De wethouder vraagt of we
het wel eens tegenkomen. Brechtje: je denkt dat het alleen bij oude mensen een probleem is maar soms zie
je ook wel eens kinderen alleen zitten op school. Maar dan hoef je niet persé eenzaam te zijn. Alleen is niet
altijd eenzaam. Gerda vraagt of dit onderwerp op school behandeld wordt. Niet op de middelbare school
wel in de opleiding Social Work.
Het is not done om als jongere te zeggen dat je je eenzaam voelt. Het percentage is hoog, is dat al lang zo
of is dat iets van de laatste tijd? Door de komst van de social media is het percentage wel gestegen. Deze
stijging wordt ook veroorzaakt door het erkennen van het probleem. De wethouder zegt dat we soms wel
langs elkaar heen leven. Ouder mensen hebben soms behoefte aan een praatje. Gedag zeggen of zwaaien is
wel het minste wat je kunt doen.
Wat kan de JRB eraan doen? Het hoeven geen dure projecten te zijn. Een spelletjesmiddag in Dijkstede zou
een idee zijn. Kleine verhaaltjes op Insta en een jongeren-ouderen Bingo.
John vraagt om na te blijven denken over activiteiten. Volgende vergadering kunnen we dan iets kiezen.
De wethouder bedankt ons voor het moment en vond het fijn om dit onderwerp te bespreken met de
leden van de JRB.
3. Mededelingen en vaststellen agenda
Emma en Isabel vonden de folder van de JRB toe aan verandering en ze hebben daarom een ander ontwerp
gemaakt. John past de tekst aan samen met Isabel. Isabel gaat een keer langs het Vrijwilligershuis om
samen met Anne-Marie het ontwerp aan te passen.
Noa: kan vrijdag en 12 december niet bij Spectra zijn.
4. Ingekomen stukken:
- Brief gemeente Borsele i.v.m. informatiebijeenkomst woningbouwplan Platepolder Heinkenszand:
wordt ter kennisgeving aangenomen. We blijven het volgen.
- Brief herdenking Baarland op 26 oktober: helaas kan niemand aanwezig zijn.
- Sponsorverzoek G-elftal gemeente Borsele/Luctor Heinkenszand: dit jaar sponsoren we met € 500.
- Nominatie cultuurprijs Spectra: er is nog 2 weken de tijd om te stemmen. Van de 3 kandidaten
probeert de JRB filmpjes te maken.
5. Adviezen:
Advies Samen Dementievriendelijk. Training ‘GOED omgaan met dementie’ 17 februari 2020: dit is voor
jongeren vanaf 16 jaar en in ieder geval voor alle leden van de JRB. Het minimumaantal deelnemers is 15.
We moeten deze training dus goed promoten.

6. Activiteiten
Evalueren:
a. Za. 21 september Jumpen @Vlissingen tijdens Nationale Sportweek
Het springen was heel leuk. Ook de aftermovie was super.
b. Za. 28 september Scoutrock oordopjes en spandoek.
Leuk, heel veel oordopjes uitgedeeld. Bij het Frizzz feest worden ze ook uitgedeeld en dan zijn ze
op. Het is akkoord als John nieuwe besteld, deze keer met een QR-code met verwijzing naar Insta.
c. Vr. 25 oktober eerste voorronde en vr. 15 november tweede voorronde Spectra @ de Klomp
De aanwezigheid van de leden van de JRB wordt zeer gewaardeerd evenals de montage van de
intervies en aftermovie door Pascal. A.s. woensdag is de eerste editie van Kickstart ft. Spectra in
’t Beest.
Voorbereiden:
d. Vr. 29 november Frizzz Party @d’n Ostpit Oudelande i.s.m. SooSTouR.
Start 18.00 uur met eten. 1NUL1 (voorheen Indigo) is ook aanwezig. Roy Peeters zorgt voor licht en
geluid. Wij helpen met o.a. de aankleding en zijn gastvrouw/gastheer.
e. Do. 12 december jaarafsluiting
Advies van John om het college niet uit te nodigen. We moeten onafhankelijk blijven, andere raden
van de gemeente Borsele doen dat ook niet. Voorkeur voor een restaurant? Paradijsvogel of
Stelleplas. Kledingvoorschrift: geen kersttrui.
f. Gametoernooi Kerstvakantie?
SooSTouR en Luctor organiseren een gametoernooi op 4 januari 2020.
g. Bijeenkomst met JongerenRaden Noord-Beveland en Goes. Participizza op 3 feb. 2020.
Thema: Genotmiddelen.
Aan welke genotmiddelen moeten we aandacht besteden? Alcohol, roken/blowen.
7. Jaarplan 2020 maken in concept
Carnavals Frizzz party en Spectra zijn tegelijk op 14 februari maar dat kan niet anders.
Trainingsweekend: graag na de examens. 1e optie 20 en 21 juni, 2e optie 13 en 14 juni. Als er meer dan 2
mensen niet kunnen dan een andere datum kiezen. Luca en Madelief zoeken het uit.
Opties Borsele Draait Door: 14, 21 of 28 september.
In december 2020 kunnen we iets organiseren in het kader van eenzaamheid. Hiervoor wordt een apart
werkgroepje ingesteld: Emma, Brechtje en Madelief. Zij zoeken op advies van Gerda hier nog wat mensen
bij die niet in de JRB zitten.
Het jaarplan 2020 wordt vastgesteld. Volgende keer zijn de andere datums bekend.
8. Rondvraag
Hoe is het met de scholentour? Isabeau en Noa hebben het te druk, Madelief en Luca nemen het over.
Madelief zat in de programmaraad van regio omroep de Bevelanden. Ze heeft hier een jaar lang niets van
gehoord dus ze stopt er mee.
Gerda: is niet meer standaard bij onze vergaderingen. Alleen op afroep en in ieder geval 1 x per jaar. Ze
blijft contact houden.
Volgende vergadering maandag 27 januari 2020.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de inzet en aandacht.

