
Vergadering Jongerenraad Noord-Beveland 
Stuurgroep 
11-04-2017 

 
Aanwezig: Lisanne, Amber, Stefan, Ivo    Voorzitter: Lisanne 
Afwezig: Roel, Floor       Notulist: Ivo 
 
 
Opening: 
Lisanne heeft de vergadering geopend. 
 
Mededelingen en aanvullende agendapunten: 
Er is helaas niemand van het Wissebad vanavond. De persoon die zou komen was ziek. Floor 
is er niet dus Ivo notuleert.  
 
Ingekomen stukken: 
Er zijn geen inkomende stukken 
 
Notulen vorige vergadering: 
Iedereen heeft de notulen gelezen en ze zijn goedgekeurd.  
 
Nationale buitenspeeldag: 
De buitenspeeldag wordt gehouden op 14 juni en zal beginnen om 13:00 uur en eindigt op 
16:00 uur. De leeftijd zal zijn vanaf 6 jaar. Een A diploma is verplicht om gebruik te maken 
van het zwembad. We gaan beginnen met de opbouw om 11 uur. Iedereen gaat even kijken 
of ze vrij kunnen krijgen van school deze dag. Er zijn een aantal activiteiten/ideeën die we 
graag willen laten terugkomen in de buitenspeeldag. We mag geen stormbaan op het 
grasveld bij het Wissebad. Daarom gaan we gebruik maken van het grasveld net buiten het 
Wissebad. Er moet wel even gezorgd worden dat het goed is afgezet en dat die goed is 
geveegd zodat de kinderen niet in iets scherps trappen. Verder willen we extra aandacht 
geven aan de PR van deze activiteit. We willen ook betaalde advertenties op facebook 
plaatsen. Deze ideeën/activiteiten zouden we graag terug willen zien komen: 

 Voetbal (Voetbalgoaltjes staan al op het grasveld) 

 Zwemmen (Kan gewoon in het zwembad) 

 Stormbaan (Voor op het grasveld) 

 Indigo (Met alcohol, drugs, sigaretten en energydrankpreventie) 

 Pannakooi (Kunnen we lenen van smwo in Goes) 

 Tommy (Verzorgt alcoholvrije cocktails tijdens de buitenspeeldag) 

 DJ (Stefan kijkt of er iemand kan draaien die hij kent vanuit smwo) 

 Promotie (We zorgen voor promotiematerieel van de Jongerenraad en van smwo)  
 
 
 
 
 
 



Evaluatie Hawaii Kinderdisco in Kortgene: 
Het ging erg goed. Er was een hogere opkomst als verwacht. Het was erg gezellig en de 
kinderen vonden het erg leuk en de ouders waren erg positief. Jammer dat bepaalde 
basisscholen niet meewerkten aan onze PR door de poster op te hangen in het klaslokaal. 
Verder beginnen we voortaan eerder met het ophangen van de posters. Mocht dit niet 
lukken moeten we dit op tijd aangeven in de groep. Verder doen we voortaan geen confetti 
meer, want dit is erg veel werk met opruimen zeker als er drinken over heen is gegaan. Dit 
plakte dan vast aan de vloer en dat ging er moeilijk vanaf. Verder willen we de volgende keer 
meer activiteiten doen tijdens de kinderdisco. Tegen het einde begonnen kinderen toch wel 
wat vervelend te worden of gingen af en toe naar buiten. Maar dit had ook met de warmte 
te maken. Voortaan doen we tijdens de kinderdisco een aantal kleine activiteiten om de 
kinderen goed bezig te houden.  
 
Movietour: 
We houden de movietour op 26 mei. Dit is de meest handige datum want 12 mei is het 
sportdag en 19 mei kan Stefan niet aanwezig zijn. 26 mei is wel de dag na hemelvaart. Maar 
eerder kunnen we het niet zetten want dan wordt het later met de PR. 26 mei is dan nog wel 
de beste datum. Stefan gaat de poster aanpassen en uitprinten. Stefan gaat deze voor 27 
april afgeven bij Lisanne. Stefan nodigt Indigo uit voor tijdens de movietour zei kunnen zich 
nog bezighouden met promotie en preventie. Dit is de posterverdeling: 

 Ivo → Kortgene 

 Amber → Kats 

 Roel → Kamperland, Wissenkerke 

 Floor → Colijnsplaat 

 Lisanne → Geersdijk 
 
Sportdag 12 mei: 
De basisscholen op Noord-Beveland houden een sportdag. De sportdag zal worden 
gehouden op Colijnsplaat. We willen eigenlijk dat een aantal mensen van de Jongerenraad 
op de sportdag aanwezig zijn. Een aantal mensen kunnen dan daar gaan staan met 
promotiemateriaal. Iedereen gaat even kijken of die kan en of mensen eventueel vrij kunnen 
vragen van school.  
 
Declaraties 
De declaraties zijn ingevuld door Amber, Lisanne en Ivo en we hebben ze aan Lisanne 
gegeven.  
 
PR: 
Ivo is benaderd door Patrick Bakker of wij nog contactgegevens hadden van iemand bij de 
PZC. Stefan stuurt deze door naar Ivo. Ivo stuurt deze dan weer naar Patrick. Ook heeft 
Patrick gevraagd of wij de poster van het 35 jarig jubileum van scouting willen delen op onze 
facebookpagina. 
 
We hebben het idee dat onze facebook/Instagram pagina erg eentonig is. Het is altijd 
hetzelfde bericht met dezelfde poster. Daarom willen we verschillende foto’s en filmpjes van 
de activiteiten op facebook zetten om meer aandacht/likes te krijgen op onze social media. 
Ook gaan we eerder posters ophangen bij activiteiten. Linda is leerkracht op de Zuidvliet in 



Kortgene en wordt ons contactje bij de basisschool voor als we iets in de nieuwsbrief wil 
laten zetten, omdat de directeur niet wil meewerken.  
 
Nieuwe leden: 
Omdat veel leden binnen nu en een jaar stoppen met de Jongerenraad in verband met het 
studeren van veel leden. We willen het zusje van Floor vragen om in de Jongerenraad te 
komen en we willen Sakina vragen die eerder interesse had getoond in de Jongerenraad om 
te komen.  
 
Rondvraag:  
Er zijn geen vragen 
 
Actielijst: 

 Iedereen gaat vrij vragen voor de buitenspeeldag en voor de sportdag. 

 Stefan gaat aan Tommy vragen of hij kan komen naar de buitenspeeldag (met extra 
drinken) 

 Stefan gaat aan zijn DJ vragen van het smwo of die kan komen draaien. Als dat niet 
kan dan vragen we het aan Youri 

 Stefan print de posters af en geeft deze aan Lisanne voor de movietour dit moet voor 
27 april 

 Iedereen hangt de posters op voor de movietour. De posters moeten voor 3 mei op 
de basisschool hangen. 

 Ivo bestelt een bus voor de movietour. 
 
 
Lisanne heeft de vergadering gesloten 
 
 
Volgende vergadering 
Dinsdag 19 mei om 19:00 in het Gemeentehuis 
 
 
 


