JongerenRaad Borsele jaarverslag 2019
Januari:
Voor het eerst heeft de JongerenRaad op 2 januari een FIFA toernooi georganiseerd
in samenwerking met Luctor Heinkenszand en SooSTouR. Het evenement is
geslaagd, met een opkomst van 32 jongeren.
Na het FIFA toernooi is er op 3 januari een Fortnite toernooi georganiseerd, wederom
in samenwerking met Luctor Heinkenszand en SooSTouR. De opkomst was goed en
er waren naast deelnemers ook een heleboel toeschouwers.
Op 18 januari vond de derde voorronde van Spectra plaats. De avond was goed
bezocht, met als special act de band AAD.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/rexelu4
Februari:
De vierde voorronde van Spectra op 15 februari was een succes. De special act van
de avond was Het Gezelschap. Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/vj48vqn
De eerste Frizzz party Carnaval editie in samenwerking met SooSTouR is
georganiseerd op vrijdag 22 februari. Het feest werd gehouden in de Burcht in
Kwadendamme. Er zijn meer dan 200 jongeren op afgekomen en we hebben veel
complimenten ontvangen over de organisatie.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/w8n8d4m
Maart:
De vijfde en laatste voorronde van Spectra werd georganiseerd op 15 maart. De
band Borokovborokov mocht dit seizoen van Spectra afsluiten als special act. De
JongerenRaad heeft complimenten ontvangen voor de aanwezigheid bij de
voorrondes van het afgelopen seizoen.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/t94pg4n
26 maart werd de voorjaarsbijeenkomst van de gemeente Borsele gehouden. Op
deze middag mocht de JongerenRaad een presentatie geven. John heeft vele
complimenten mogen ontvangen voor de wijze waarop wij dit hebben gepresenteerd.
Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/snegfom
Een nieuw initiatief dit jaar was de fotoshoot voor de deelnemers van Spectra. Deze
bijzondere activiteit werd in twee delen georganiseerd, waarvan het eerste moment
op 30 maart plaatsvond. De locatie voor deze fotoshoot was het Fort in Ellewoutsdijk.
April:
6 april was het tweede deel van de fotoshoot met deelnemers van Spectra in Fort
Ellewoutsdijk. De foto’s zijn heel mooi geworden. Vanwege de kosten zal de activiteit
niet meer worden herhaald. Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/vugpzpt

Net als vorig jaar is er een workshopdag georganiseerd voor de publiekswinnaars
van onze muziekcompetitie Spectra. Van de bands en andere deelnemers hebben
we veel complimenten over de organisatie hiervan mogen ontvangen. Deze dag blijft
het herhalen waard. Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/uhyhb4u
Mei:
De dodenherdenking op 4 mei organiseerden we weer in samenwerking met de
Culturele raad, de Seniorenraad en Euterpe. Als JongerenRaad hebben we de
filmbeelden gemonteerd, één van de leden zong een lied en een ander lid las een
gedicht voor. Ook hebben we één van de kransen gelegd met de andere
adviesraden en rozen uitgedeeld die de kinderen konden leggen. De bijeenkomst
werd wederom als indrukwekkend ervaren.
Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/yx23rapa
Het weekend van 18 en 19 mei hielden wij ons jaarlijkse trainingsweekend in
Koudekerke. Luca Beulens kon als nieuw lid meteen mee op trainingsweekend. Door
verschillende oefeningen en opdrachten hebben we nog beter leren samen werken
en hebben we elkaar beter leren kennen. Ook dit jaar hebben we van het
trainingsweekend gebruik gemaakt om Borsele Draait Door voor te bereiden.
Hiervoor kwam Barbara Oomen om de Four Freedoms te bespreken. Dit was een
enorm leerzame activiteit. Tijdens de afsluitende lunch op zondag namen we
afscheid van Kaylee Noteboom, zij nam na 6 jaar lid te zijn geweest van de
JongerenRaad afscheid in verband met haar studie.
Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/rlx8hlg
24 mei werd de finale van Spectra gehouden op de vrijdagavond van het jaarlijkse
Klomppop festival te Ovezande. De avond is positief ontvangen, mede door de gratis
toegang. De rest van het Klomppop weekend hebben wij, net als voorgaande jaren,
gesponsord. Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/tgehk95
Juni:
Geen activiteiten.
Juli:
Op 19 juli hebben wij als JongerenRaad het Muziek Festival Nisse gesponsord. Dit
met name om onze naamsbekendheid te vergroten.
Augustus:
De Highlandgames by the sea vond dit jaar plaats op 18 augustus. In vergelijking
met vorig jaar was het veel beter geregeld voor ons als vrijwilligers tijdens dit
evenement. De aanwezige leden hebben ervan genoten.
Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/rggqb4a

31 augustus was een bijzondere dag voor de JongerenRaad. Wij mochten met zijn
allen aanwezig zijn bij de start van 75 jaar vrijheid in Terneuzen. Dit is een hele
mooie ervaring geweest, die wij samen met onder andere de burgemeester hebben
mogen meemaken. Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/s9x3c5l
September:
Op de avond van 2 september vond onze jaarlijkse debatavond, Borsele Draait Door
plaats. De avond stond in het thema van 75 jaar Vrijheid en de Four Freedoms. De
avond werd ingeleid door Geert van Maanen van de Roosevelt Foundation. We
hebben ons best gedaan om het thema zo aansprekend mogelijk te maken voor alle
aanwezigen. Hiervoor hebben wij bijvoorbeeld de voedselbank bezocht en daar
gevlogd. Dit filmpje en de andere introducties per thema werden goed ontvangen.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/tgoxc4p
In de nationale sportweek hebben wij op 21 september een uitje naar het
trampolinepark in Vlissingen georganiseerd in samenwerking met SooSTouR. Dit is
een heel geslaagd evenement. Er gingen 66 jongeren en 6 begeleiders mee.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/tpoe5qj
Dit jaar mochten wij meewerken aan het project 18-/18+. We hebben meegedacht
over de informatie die je moet ontvangen voor je 18de. Ook hebben we de
tekstschrijver geïnspireerd die de verjaardagskaart voor 17-jarigen heeft ontworpen.
Het eindresultaat hebben wij van de wethouder mogen ontvangen.
Link naar het artikel in de PZC: https://tinyurl.com/t3bfscc
28 september was het weer Scoutrock. Dit evenement hebben we gesponsord en we
hebben onze oordopjes uitgedeeld. Hiervoor hebben we veel waardering ontvangen
en het was een leuke avond!
Oktober:
De eerste voorronde van het nieuwe Spectra seizoen hielden we op vrijdag 25
oktober. Deze editie stond in het teken van 75 jaar vrijheid en de Slag om de
Schelde. Drunken Dolly sloot de avond af.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/sz7p2dh
Woensdagavond 30 oktober eerste editie Popaanzee Kickstart ft. Spectra in ’t Beest.
Tijdens de Kickstartavonden bieden we jongeren de mogelijkheid om andere
muzikanten te ontmoeten en samen te spelen? Deze eerste editie werd begeleid
door Potential Wonder, winnaar van Spectra 2018-2019. De avond was meteen een
succes met 35 jonge muzikanten uit heel Beveland.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/tnajnas
November:
Op 15 november organiseerden we de tweede Spectra voorronde. Er deden vier
deelnemers mee. HEISA sloot de avond af.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/u4vodjl

Op 27 november was de tweede avond Popaanzee Kickstart ft. Spectra in podium
’t Beest. Dit keer begeleid door Urban Graveyard.
Link naar de foto’s: https://tinyurl.com/s2neg2p
29 november hebben we samen met SooSTouR een Frizzz party georganiseerd in
Oudelande. Bij dit evenement hadden we twee jonge dj’s uit de omgeving en als kers
op de taart een optreden van YouTubers Stefan en Sean. De avond heeft goed
uitgepakt met een goede opkomst.
Link naar de aftermovie: https://tinyurl.com/usfx6zd
December:
Als jaarafsluiting hebben wij dit jaar op 12 december met zijn allen gegeten bij
restaurant Stelleplas te Heinkenszand. Naast het afsluiten van het jaar hebben we
ook afscheid van Thijs Meirink genomen.

Vergaderingen:
Dit jaar hebben we vier keer formeel vergaderd. Namelijk op 28 januari, 25 maart,
16 september en 25 november. Hiernaast zijn we ook op verschillende andere dagen
bij elkaar gekomen.
Adviezen:
We hebben als JongerenRaad drie adviezen opgesteld voor dit jaar:






Huldiging sportkampioenen 12+: Aan dit advies waren wij het afgelopen jaar
ook al bezig, maar hebben wij dit jaar afgemaakt. Het gaat om het huldigen van
twaalf tot achttienjarige die een sportprestatie hebben geleverd.
Verkeerssituatie Langeweegje: De situatie op het Langeweegje is begin van
het jaar veranderd. Wij als JongerenRaad hadden hier kritiek op in verband
met de veiligheid voor de fiesters en vooral de schoolgaande jongeren.
Samen dementievriendelijk: Dit advies staat in het teken van de vergrijzing. We
willen graag een training aanbieden speciaal voor de jongeren in de gemeente
om leren om te gaan met dementie.

Algemeen:
Dit jaar hebben we veel gedaan om de JongerenRaad bekender te maken onder
jongeren. Dit heeft één nieuw lid opgeleverd. We hebben veel gedaan, waaronder
verschillende adviezen uitbrengen. Vorig jaar was ons doel om meer te organiseren
en dat is gelukt. Deze trend zullen wij met z’n allen proberen door te zetten.

Namens de JongerenRaad Borsele,
Emma Kaelen (voorzitter), Brechtje den Toonder, Isabeau Hoogeveen,
Luca Beulens, Noa Boogaard, Thijs Meirink, Pascal Boonman, Madelief van Ham,
Ian Sandee, Isabel Vermeulen en John Dekker (ambtelijk secretaris).

Financiële verantwoording:
Uitgaven 2019
4343880 JongerenRaad: Budget algemeen
Omschrijving
Drukwerk 2018 Vrijwilligershuis
Sponsoring Muziekfestival Nisse
Frizzz pré-carnaval
Kleding carnaval
Polo’s JRB
Promotie materiaal JRB
Sponsoring Klomppop 2019
Trainingsweekend
Sponsoring Scoutrock
Borsele Draait Door
Aftermovie Jumpen
Oordopjes incl. QR logo JRB
Sponsoring G Voetbalteam
Frizzz party D’n Ostpit
Facebook advertenties
Cadeaukaarten
Jaarafsluiting
Presentievergoedingen
Diverse onkosten

Bedrag
€ 1.239,67
€ 100,00
€ 875,00
€ 289,06
€ 690,00
€ 120,35
€ 1.149,50
€ 679,00
€ 100,00
€ 289,40
€ 125,00
€ 344,85
€ 500,00
€ 334,52
€ 117,15
€ 207,99
€ 500,80
€ 1.106,86
€ 152,38

Totaal

€ 8.921,53

4343881 JongerenRaad: Spectra
Omschrijving
Vergoeding juryleden en coaches
Maaltijden vrijwilligers en deelnemers
Kosten extern begeleider
Special acts
Huur de Klomp, consumpties, e.d.
Productiekosten finale
Facebook en Instagram advertenties
Draadloze microfoons en geluidskaart
Fotoshoot fort Ellewoutsdijk
Prijs winnaar finale
Kleding CREW en banners Spectra
Diverse kosten
Popaanzee Kickstart ft. Spectra @’t Beest

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
1.700,00
603,40
4.870,25
2.964,76
4.029,54
4.233,15
229,75
1.931,81
1.885,89
726,00
1.414,79
750,59
316,01

Totaal

€ 25.655,94

