
Vergadering Jongerenraad 
6 juni 2017 

Agenda 
 
 
1. Opening 
2. Mededelingen en aanvullende agendapunten 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen vorige vergadering 
5. Evaluatie Movietour 
- Heel druk en gezellig. Het ging prima, jammer van de popcorn maar dat is netjes 
opgeruimd. Volgende keer kunnen we ze ook anders uit elkaar zetten. Indigo was leuk/goed 
ontvangen, maar was even hectisch qua tijd. Gewoon 1x per jaar uitnodigen om mee te 
gaan.  
5B. Bus movietour 
- Een grotere of andere bus is volgens van Fraasse niet te doen. Buschauffeurs moeten zelf 
van de airco afblijven anders gaat deze kapot. Ze gaan de buschauffeur instrueren om uit te 
leggen hoe de airco werkt. De rekening is nu goed door gekomen ! 
6. Buitenspeeldag 14 juni 
- Floor is door haar examen uitslag niet aanwezig, de rest wel 
- Lisanne en Stefan hebben een plan B ivm het weer: springkussen, legoblokken, 
sumopakken (deze kunnen ook naar binnen). We moeten de dag van tevoren naar het weer 
kijken en checken of we het zwembad kunnen gebruiken. In de gymzaal kunnen we vanaf 
13.30 tot 15.00. Roel gaat nog achter fruit aan en Ivo achter de siroop.  
- Iedereen om 11.30 verzamelen. 
7. Website verdeling stukken tekst (1 juli) online 
verdeling van de teksten, deadline week 25:  

- Over ons: Ivo ± half a4, alles erin vertellen. 
- Activiteiten: movietour, Walibi, discozwemmen, Floor 
- Impressie: foto’s vanaf volgende week 
- Notulen: Lisanne zet ze erop 
- Nieuws: actueel wat erop kan  
- Roel: maakt een stukje voor het werven van nieuwe leden 

8. Borsele draait door evaluatie 
- Vorige week dinsdag, was super leuk ! Netwerken, nieuwe mensen ontmoeten, 
samenwerken met andere jongerenraden. Proberen nieuw leven in contact met 
gemeenteraad te blazen. Roel gaat achter de enquête van Borsele aan. We gaan van sept- 
dec proberen informatie via deze enquête te verkrijgen zodat we dat kunnen.  
9. Activiteiten doornemen 2017 
- vorige keer al goed doorgenomen 
- de lijst gaat op de website staan 
9A. Theater 
In november, 2 toneelstukken. De basisscholen waren heel enthousiast.  
Kamperland+ Wissenkerke 
Colijnsplaat+ Kortgene 
10. Rondvraag 
11. Datum volgende vergadering 
- dinsdag 11 juli 19.00  

 


