Vergadering Jongerenraad Noord-Beveland
10 oktober 2017

Aanwezig: Lisanne, Ivo, Amber, Joost, Lara, Stefan, Juliette
Afwezig: Roel
Voorzitter: Lisanne
Notulist: Ivo
1. Opening
Lisanne heeft de vergadering geopend.
2. Mededelingen en aanvullende agendapunten
Roel kan helaas niet aanwezig zijn. Hierdoor vervalt punt 9. Verder zijn er geen aanvullende
agendapunten
3. Ingekomen stukken
We hebben een mail gehad van Splinter. Helaas is niemand in de gelegenheid om naar
Splinter toe te gaan (zie vorige notulen)
4. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd.
5. Motivatie Joost
Joost heeft zijn motivatie verteld tijdens de vergadering. De leden hebben de motivatie
gehoord. Daarna is er gestemd. Er is unaniem besloten dat Joost officieel in de Jongerenraad
mag. Joost gaat een stukje schrijven over zichzelf voor de website. Dit stukje zal bestaan uit
ongeveer 100 woorden.
6. Kiezen nieuwe voorzitter
Ivo is de enige die zich verkiesbaar heeft gesteld voor het voorzitterschap voor de
Jongerenraad. Dit betekent dat Ivo de nieuwe voorzitter wordt van de Jongerenraad per 1
januari 2017. Niemand had bezwaren. Ivo heeft tijdens de vergadering door middel van een
motivatie vertelt waarom hij graag voorzitter wilt worden en dit hebben de leden van de
Jongerenraad goedgekeurd.
7. Evaluatie movietour
Het was een succesvolle movietour voor wat betreft de opkomst. Helaas moesten er een
aantal mensen staan ondanks de dubbeldekker. Er kwamen ongeveer 80 mensen. Helaas
waren er een aantal mensen die zich niet konden gedragen in de bioscoopzaal. Er werd veel
met eten gegooid door de zalen. Een aantal mensen moesten daarom vegen. We hebben
besloten om nog meer toezicht te houden tijdens het bekijken van de film. Er moet
daarnaast extra duidelijk worden gemaakt aan de nieuwe mensen uit groep 8 wat de regels
zijn tijdens de movietour. Verder was het een succesvolle movietour.

8. Walibi Fright Nights
a. Bus factuur
Ivo heeft een bus gehuurd voor 60 personen. Ivo stuurt de factuur door naar Stefan. De
kosten van de bus liggen op ongeveer 1000 euro. Dit is een stuk goedkoper als vorig jaar.
b. Inleg JR
Om de kosten voor de gemeente toch enigszins te dekken hebben we besloten dat elk lid
15 euro bijdraagt aan het kaartje voor zichzelf. Dit is ook omdat de leden van de
Jongerenraad in het park volledige vrijheid hebben.
c. Helaas hebben we 2 afmeldingen. We gaan deze proberen op te vullen.
We hebben maar liefst 49 aanmeldingen. Dit is best veel. Stefan heeft de kaartjes besteld en
zorgt dat ze worden betaald door financiën.
9. Enquête
Punt kwam te vervallen i.v.m. afwezigheid van Roel
10. Raadsvergadering 9 november
Op 9 november zal de Jongerenraad aanwezig zijn bij de raadsvergadering. Tijdens deze
raadsvergadering houden Lisanne en Ivo een presentatie over wat de Jongerenraad heeft
gedaan dit jaar, wat we volgend jaar van plan zijn en hoe de Jongerenraad zich meer bezig
wilt gaan houden met een stukje beleid. We willen hiervoor toestemming vragen aan de
gemeenteraad. We zouden graag meer betrokken willen worden bij politieke besluiten die
de jeugd op het eiland aan gaat.
11. Theatervoorstelling basisscholen (Wissenkerke en Kortgene) meer info volgt
De theatervoorstelling zal worden gehouden op 24 november. Tijdens de theatervoorstelling
zullen alle basisscholen meedoen. Leerlingen zullen op een interactieve wijze worden
betrokken bij alledaagse dingen zoals hoe het er op de middelbare school aan toe gaat.
Verdere info hierover zal binnenkort door Stefan worden uitgewerkt. Stefan heeft gevraagd
of er leden van de Jongerenraad aanwezig kunnen zijn. Iedereen gaat dit proberen te regelen
met school, werk of stage.
12. Rondvraag
Er zijn geen vragen
13. Actielijst
 Joost schrijft een stukje over de website over zichzelf.
 Ivo maakt een motivatie voor zijn voorzitterschap.
 Ivo stuurt de bevestiging van de bus door aan Stefan.
 Ivo en Lisanne gaan een PowerPoint presentatie maken voor de gemeenteraad op 26
oktober.
 Iedereen gaat kijken of hij of zij aanwezig kan zijn bij de theatervoorstelling.
14. Sluiting
Lisanne heeft de vergadering gesloten.

Volgende vergadering: dinsdag 7 november 19:00 in het Gemeentehuis

