Verslag bijeenkomst JongerenRaad Borsele gehouden op maandag 27 januari 2020
Aanwezig: Isabel Vermeulen, Luca Beulens, Emma Kaelen (voorzitter), Isabeau Hoogeveen, Noa
Boogaard, Pascal Boonman, Ian Sandee, Brechtje den Toonder, Madelief v.d. Ham, John Dekker
(ambtelijk begeleider) Anne-Marie Boone (verslag).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vergadering 25 november 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en vaststellen agenda
Er zijn 3 kandidaten bekend voor de Cultuurprijs: JAZ Badkuiprace, Carnavalsvereniging ’s
Heerenhoek, Fotoproject Rem van de Bosch. Lukt het nog om 3 filmpjes te maken voor 11/2? Moet
kunnen: Noa en Isabel maken de filmpjes, Pascal heeft een dag nodig om ze te monteren. John
schrijft samen met Noa en Isabel het script en bezoeken de verenigingen om filmpjes te maken.
4. Ingekomen stukken
Brief gemeente Borsele i.v.m. 2e thema-avond woningbouwplan Platepolder Heinkenszand: ter
kennisname
Brief gemeente Borsele Onderzoek bezuinigingsmaatregelen: er is een tekort van € 792.000. Alle
organisaties hebben een brief gekregen dat er een onderzoek plaatsvindt naar de onderwerpen
waarop bezuinigd zou kunnen worden.
Brief gemeente Borsele i.v.m. 3de thema-avond woningbouwplan Platepolder Heinkenszand: ter
kennisname.
Uitnodiging Zeeland Refinery cultuurprijs gemeente Borsele 2019: in de raadsboerderij om 19.30 uur.
Aanmelden via John.
5. Adviezen:
Advies Samen Dementievriendelijk. Training ‘GOED omgaan met dementie’ 17 februari 2020.
Hiervoor zijn 7 aanmeldingen, dat zijn er eigenlijk te weinig om de training door te laten gaan. Wie
nog mee wil doen kan zich aanmelden via info@vrijwilligershuis.nl.
Isabeau: er zijn jongeren in de gemeente Borsele die een zeldzame ziekte hebben maar geen geld
hebben om een behandeling te betalen die niet door de ziektekostenverzekering vergoed wordt.
Kunnen we daar een advies voor schrijven? John merkt op dat we niet voor individuele vragen een
advies kunnen geven. Hij wil wel advies geven in dit geval maar heeft meer details nodig. Graag even
1 op 1 bespreken met John.
6. Activiteiten
Evalueren:
a. Vr. 29 november Frizzz Party @d’n Ostpit Oudelande i.s.m. SooSTouR: dit was met 120 bezoekers
een groot succes. Iedereen heeft goed geholpen met opruimen.
b. Do. 12 december jaarafsluiting @Stelleplas: iedereen heeft lekker gegeten. Is voor herhaling
vatbaar hoewel eten bij Paradijsvogel of de Landing sommigen ook wel leuk lijkt.
c. Vr. 17 januari 3de voorronde Spectra: dit keer waren er Metal bands. 60 bezoekers.
Voorbereiden:
d. Wo. 29 januari | 26 februari | 25 maart Pop aan Zee Kickstart ft. Spectra @’t Beest: Krijgt dit jaar
een vervolg. Bij Kickstart krijgen jongeren de kans om te jammen met een muzikant. We hopen
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dat dit een springplank wordt voor Spectradeelnemers. John nodigt de leden van de JRB uit om
langs te komen.
Ma. 3 februari Participizza met JongerenRaden Noord-Beveland en Goes. Thema Genotmiddelen:
er komen 3 leden van de Jongerenraad Goes en 10 van Noord-Beveland. Graag om 17.30 uur
aanwezig.
Za. 8 februari Popaanzee masterclass Biografie schrijven i.s.m. Spectra @’t Beest.
Di. 11 februari uitreiking Cultuurprijs: zie agendapunt 3.
Vr. 14 februari 4de voorronde Spectra. @de Klomp Thema Valentijn.
Op vrijdag 14 februari ook Frizzz party i.s.m. SooSTouR @’s Heerenhoek. Helaas 2 evenementen
op dezelfde dag maar dat ging niet anders. De leden van de JRB worden in ’s Heerenhoek
verwacht. Om 18.00 uur wordt er gezamenlijk gegeten. De leden van de JRB kunnen dezelfde
outfit aan als vorig jaar. (Op 21 februari organiseert SooSTouR ook nog een Carnavalsparty in
Kwadendamme volgens het Frizzz-concept.)
Ma. 17 februari Training dementie vriendelijk voor jongeren: zie agendapunt 5.
Vr. 20 maart 5de en laatste voorronde Spectra. @de Klomp.

7. Jaarplan 2020
18 april: de workshop heeft dezelfde opzet als vorig jaar.
4 mei: wie wil aansluiten bij de vergadering om dit voor te bereiden? Niemand. Brechtje draagt een
gedicht voor. Pascal doet het licht en geluid.
29 mei: er wordt gevraagd of Klomppopfestival al om sponsoring gevraagd heeft. Nog niet.
20 en 21 juni trainingsweekend: is dezelfde locatie als vorig jaar. Gevraagd wordt of er ook weer
gegeten wordt bij ’t Zeeuws genot.
11 juli open dag gemeentehuis i.v.m. 50- jarig bestaan gemeente Borsele: willen jullie hier aan
meewerken. Graag de komende tijd nadenken over wat we kunnen/willen doen.
Uitreiking 4Freedom Awards: hiervoor zijn we uitgenodigd. Datum is nog niet bekend.
14 september Borsele Draait Door. Eén van de thema’s zou eenzaamheid kunnen zijn. Het zou fijn
zijn als er veel jongeren zouden komen. Dat kun je bereiken door een bekende vlogger (bijv. Stefan
de Vries) uit te nodigen. Tijdens het trainingsweekend kunnen we e.e.a. uitwerken. Isabel en Isabeau
worden de kartrekkers en regelen jongeren voor een flexibele schil.
26 september Nationale Sportweek: ideeën? Klimbos.
De activiteit in het kader van #eentegeneenzaamheid combineren met de uitkomsten van BDD.
Het jaarplan wordt vastgesteld.
Begroting JRB 2020
De begroting van JRB wordt vastgesteld.
Begroting Spectra 2020
Er volgt discussie over het al dan niet entree vragen voor Spectra. John legt uit dat we dit niet doen
om het laagdrempelig te houden voor bezoekers.
8. Jaarverslag 2019 vaststellen
Isabel heeft het jaarverslag JRB 2019 gemaakt. Dat heeft ze heel goed gedaan en iedereen is trots op
haar. Het wordt doorgenomen. John stelt nog een paar kleine tekstuele aanpassingen voor. Het
verslag gaat met de aanpassingen weer terug naar Isabel. Daarna wordt het gedeeld in de app groep.
Het jaarverslag 2019 wordt vastgesteld.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
10.Sluiting
Emma sluit de vergadering en bedankt iedereen. Volgende vergadering: maandag 30 maart 2020.

