Verslag vergadering JongerenRaad Borsele gehouden op 21 september 2020 in de Raadsboerderij.
Aanwezig: Isabel Vermeulen, Luca Beulens, Emma Kaelen (voorzitter), Isabeau Hoogeveen, Noa
Boogaard, Pascal Boonman, Ian Sandee, Brechtje den Toonder, Madelief van 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 16 april 2020
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en vaststellen agenda
Isabel stelt voor om iets te doen met de JRB aan world-clean-up-day. De jongeren zijn de grootste
vervuilers. John stelt voor om dit in de jaarplanning voor 2021 op te nemen.
Promo activiteit klimbos op insta: te veel tekst en spellingsfouten. Dat bericht kunnen wij niet delen.
John krijgt heel veel berichten van de Nationale Jeugdraad. Emma heeft ooit aan een project van hun
meegewerkt. Nu vragen ze medewerking aan het project “Jij bent geweldig”. Daar voelen we niets
voor.
4. Ingekomen stukken:
• Brief Scoutrock annulering editie 2020: ter kennisname.
• Brief kerntakendiscussie gemeente Borsele: In eerste instantie was er een bezuinigingsronde
gepland door de gemeente Borsele. Later is dit omgezet in een kerntakenonderzoek. Dat is een
onderzoek naar welke gemeente we willen zijn en daar hangt een bezuiniging aan vast van
€ 3.000.000. Zij willen ook graag weten wat onze inwoners ervan vinden. Daarvoor is een
vragenlijst online gezet. Graag de link delen met je vrienden. Ons antwoord op de brief (John en
Emma): fijn dat we op de hoogte gehouden worden, we zullen (privé) jongeren stimuleren om de
vragenlijst in te vullen. We willen graag uitgenodigd worden voor bijeenkomsten over dit
onderwerp.
5. Adviezen:
Geen
6. Activiteiten
Evalueren:
a. Di. 2 t/m za. 20 juni Heel Borsele Bakt. Bakwedstrijd voor jongeren i.h.k.v.
#eentegeneenzaamheid. Het is heel goed verlopen. Jammer dat we niet konden proeven. Isabel
loopt stage bij het SMWO en is gevraagd om over dit project te komen praten.
b. Vr. 12 juni Frizzzparty i.s.m. SooSTouR Livestream vanuit de Klomp met o.a. Dax Hovius en
Goodiebags voor alle kinderen uit groep 8 + afhaalpunten.
Was een groot succes met 667 unieke kijkers. Heel veel werk achter de schermen. Ondanks
versoepeling van de coronamaatregelen is het niet mogelijk om nog een Frizzzparty te organiseren.
Misschien nog een keer een livestream in november? SooSTouR is hierover aan het nadenken. Dus is
het misschien beter om ons hierbij aan te sluiten. De werkgroep zal e.e.a. verder uitwerken.
c. Za. & Zo. 20 en 21 juni Trainingsweekend @Vakantieoord ‘Broedershoek’, Koudekerke o.a.
voorbereiden ‘BDD’ en tekst nieuwe flyer.

Het trainingsweekend was top! De boodschappen moeten volgend jaar beter georganiseerd worden.
John zegt dat iedereen goed zijn best gedaan heeft. John merkt op dat de meerwaarde van dit
trainingsweekend was dat we het allemaal zelf gedaan/voorbereid hebben.
d. Popaanzee Werkplaats 8x online workshops van mei t/m juni i.s.m. de ander bandcompetities.
e. Ma. 14 september 19:15 – 22:00u ‘Borsele Draait Door’. Thema #eentegeneenzaamheid
Het was een succes maar ook intens door het thema. Emma heeft veel complimenten gehad. Er was
veel input van het publiek. De burgemeester gaf complimenten voor de organisatie. John vindt het
de beste BDD tot nu toe en vraagt om alvast na te denken over een thema voor de volgende editie.
f. Za. 19 september Workshopdag Spectra @de Klomp. Dit is een aangepast vorm toch doorgegaan.
Er waren 3 deelnemers, heel divers. Er is goed gewerkt met de coaches. Er staat een filmpje op onze
FB. Het was live en daardoor heel intensief.
Voorbereiden:
g. Ma. 21 t/m Vr. 25 september helpen met het uitdelen van een attentie (plant met kaart) voor de
huwelijksjubilerende echtparen in de gemeente Borsele.
We gaan in Baarland, Ellewoutsdijk en Ovezande de attenties rondbrengen. John en Emma doen
Baarland, Brechtje en Anne-Marie Ovezande. Isabeau doet Ellewoutsdijk.
h. Za. 26 september naar het Klimbos i.h.k.v. de Nationale Sportweek.
6 mensen van de JRB gaan mee. We vragen aan de deelnemers of ze gezond zijn en of ze een
mondkapje in de bus op willen doen.
i. Wo. 30 september 19-21u Popaanzee Kickstart ft. Spectra @’t Beest Goes.
Dit kan coronaproef doorgaan.
j. Vr. 2 oktober Finale Spectra seizoen 2019-2020 @de Klomp.
We gaan de mogelijkheden onderzoeken om het live te streamen zonder publiek. Leden van de JRB
zijn van harte welkom. We houden dit jaar wel subsidie over van de Provincie. Dit moeten we
terugbetalen. Die verdeeld dat dan weer onder noodlijdende organisaties.
k. Vr. 16 oktober 1ste voorronde Spectra @de Klomp.
Dit willen we organiseren als we alle voorrondes onder dezelfde voorwaarden kunnen houden.
Rekening houdend met de beperkingen. Hierover vindt overleg plaats met de Klomp en tijdens het
Provinciaal afstemmingsoverleg.
l. Wo. 28 oktober 19-21u Popaanzee Kickstart ft. Spectra @’t Beest Goes.
7. Vaststellen nieuwe flyer
Wordt vastgesteld.
8. Rondvraag
Luca wil weer gaan starten met de scholentour. Wie wil hier mee helpen? John zegt dat er eerst
concrete plannen gemaakt moeten worden en er contact met de scholen opgenomen moet worden.
Volgende vergadering maandag 9 november 2020.
9. Sluiting
Emma sluit de vergadering met dank voor de inbreng en aandacht.

