
Vergadering Jongerenraad Noord-Beveland 
12 september 2017 

 
 

Aanwezig: Lisanne, Ivo, Roel, Stefan 
Afwezig: Amber 
Gast: Lara, Joost, Natasja 
 
Voorzitter: Lisanne 
Notulist: Ivo 

 

1. Opening 
Lisanne heeft de vergadering geopend. Lisanne heeft gevraagd wie de nieuwe notulist wilt 
worden. Ivo heeft deze taak op zich genomen. Er zijn 3 gasten. Lara, Joost en Natasja. Lara 
komt voor haar maatschappelijke stage, Joost wilt graag lid worden en Natasja was stagiaire 
bij Stefan. Lisanne heeft aangegeven volgende vergadering te willen stemmen over de 
nieuwe voorzitter. Alle leden kunnen zich verkiesbaar stellen hiervoor. Ook zal er volgende 
vergadering gestemd worden of Joost in de Jongerenraad mag komen, omdat hij een nieuw 
lid is en een formaliteit is in de JR. We hebben ons ook allemaal voorgesteld voor de nieuwe 
leden. 
 

2. Mededelingen en aanvullende agendapunten 
a. Overleg met de Jongerenraden Goes en Borsele. We hebben op 5 september vergaderd 

met de Jongerenraden. We hebben eerst een speeddate gehouden om elkaar meer te 
leren kennen. We moesten tegen over elkaar gaan zitten en de leden konden dan 
vertellen wat ze zoal in de JR doen. Daarna hebben we besloten dat we graag een 
gezamenlijke activiteit zouden organiseren en dat we samen iets willen opzetten in de 
vorm van preventie voor jongeren die professionele hulp nodig hebben. We hebben 
hierover gezamenlijk gestemd, maar de stand was gelijk, daarom hebben we besloten 
om het allebei te doen en de groep op te splitsen. Lisanne zal ook  hierbij aanwezig zijn 
ondanks dat ze dan geen lid meer is van de Jongerenraad.  

b. Promotie JR in Zierikzee. We hebben een uitnodiging gehad om met een kraampje te 
staan in Zierikzee tijdens een soort beurs over opvoeding. Joost en Ivo gaan hiernaartoe.  

 
3. Ingekomen stukken 

We hebben een uitnodiging gehad voor het Splintercongres. Splinter is een platform voor 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland. Helaas is het op woensdag 25 
oktober tijdens de schooltijden en is er niemand in de gelegenheid om te gaan.  
 

4. Notulen vorige vergadering 
Iedereen heeft de notulen gelezen en ze zijn goedgekeurd. 
 

5. Disco zwemmen 
Er waren helaas niet erg veel mensen tijdens het discozwemmen. Dit moet anders. Vorig jaar 
waren er meer mensen dus we gaan het weer buiten de schoolvakantie doen. Ook is er geen 
poster opgehangen in het Wissebad door Ivo. Ivo hing normaal nooit posters op in 
Wissenkerke en wist niet dat er daar posters opgehangen moesten worden. Voor de rest was 
het gelukkig wel een geslaagde avond en zijn er geen incidentjes geweest. Ook willen we 



graag de leeftijd verlagen om een bredere doelgroep aan te spreken. Deze dingen nemen we 
mee naar volgend jaar voor het discozwemmen.  
 
 

6. Evaluatie vrijmarkt Kamperland 
Roel en Ivo hebben op de vrijmarkt in Kamperland gestaan. We stonden er met een kraampje 
vol promotiemateriaal. Ook hadden we een ideeën bord waar inwoners van Noord-Beveland 
ideeën of ergernissen in de gemeente konden opschrijven. Er waren vooral veel ideeën van 
volwassen waar wij helaas als Jongerenraad niet veel mee kunnen. We hebben veel 
promotiemateriaal kunnen weggeven en we hebben ook de poster opgeplakt op het kraam. 
We stonden naast een mevrouw die 25 jaar jongerenwerker is geweest op Schouwen-
Duiveland. Zij kwam met het idee om een fotowedstrijd op Instagram te houden voor meer 
promotie. Roel leek dit een leuk idee. Het probleem is echter dat we jongeren hiervoor niet 
gemotiveerd krijgen. Voor de rest ging het prima tijdens de vrijmarkt. 
 

7. Movietour 29 september 
Helaas kunnen er veel mensen niet tijdens de movietour. Amber, Ivo en Roel. Gelukkig komt 
Juliëtte en zijn Joost en Lara er wel. Ivo maakt het filmoverzicht en mailt met Van Fraassen 
dat de airco in de bus echt werkend moet zijn, omdat veel jongeren klagen over de enorme 
warmte in de bus. We overwegen naar een andere busmaatschappij over te stappen als de 
airco weer niet werkt. CineCity is ook al gebeld. We willen weer volop beginnen met de 
promotie. Maar we willen ook wachten met de betaalde advertenties op Facebook en 
Instagram, omdat het erg lastig in te schatten is hoeveel mensen er in het nieuwe schooljaar 
op de movietour afkomen.  
 

8. Walibi Fright Night 
Amber kan helaas niet de 19de van oktober. Daarom hebben we besloten om het uitje te 
verplaatsen naar de 20ste, zodat iedereen mee kan. Ivo regelt de bus bij Van Fraassen. Een 
touringcar die beschikt over airco. Lara maakt de posters. Hierin wordt het volgende 
verwerkt: (Dit zijn tevens de afspraken) 
 

 Datum:  20 oktober 2017 

 Tijdstip: Ligt aan AMZ. We willen tussen 12 en 1 vertrekken vanaf Noord-Beveland. 
We gaan alle dorpen langs en daarna richting Walibi 

 De kosten: 35 euro per persoon.  

 Aanmelden: via info@jrnb.nl (Aangemeld? Dan ook een betalingsverplichting) 

 Uiterlijk aanmelden 6 oktober 

 In de aanmeld e-mail moeten de volgende dingen staan 
o Naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer 
o Lisanne stuurt een mail terug dat de aanmelding in goede orde is ontvangen. 

Eventueel stuurt Lisanne terug dat er nog dingen ontbreken in de mail. Ook 
moet er in de reactie staan dat ze hun identiteitsbewijs meenemen. Dit 
checken we voordat de kinderen instappen.  

 Leeftijd: minimaal 14 jaar 

 Bus: AMZ Touringcar. Kosten liggen op ongeveer 1000 euro. 

 We willen om 10 uur in de avond weer vertrekken vanuit Walibi 

 Ivo regelt de betaalde promotie op Facebook en Instagram 
 

9. Ledenwerving 
Ivo kwam met het idee om een filmpje te laten maken door Omroep Zeeland en dit uit te 
zenden op de televisie. Het is alleen een beter idee om zelf een filmpje/vlog te maken en 

mailto:info@jrnb.nl


deze te delen via onze social media. We willen een zo’n breed mogelijk filmpje. (activiteiten, 
vergaderingen, beleid enz.) Het filmpje kunnen we dan zelf delen en laten zien wat we zoal 
doen. Ook zouden we het leuk vinden als er 1 persoon uit elke basisschool van groep 8 een 
paar keer een vergadering bij kan wonen, zodat basisschoolleerlingen kennis kunnen maken 
met de JR en ze in de vergadering kunnen vertellen wat ze graag op het eiland zouden zien. 

 
10. Enquête Jongerenraad Borsele 

De JR Borsele organiseert jaarlijks de activiteit Borsele draait door. Wij zouden dit ook graag 
willen doen. We willen een enquête verspreiden over social media. In de enquête moeten 
verschillende onderwerpen aan bod komen waarover de jongeren zich dan kunnen uitlaten. 
Als we genoeg enquêtes binnen hebben, dan kunnen we daarover in debat. Daarvoor zouden 
we de gemeenteraad, het college en enkele afgevaardigden van de JR Goes en de JR Borsele 
willen uitnodigen. I.v.m. het gebrek aan ruimte zijn we er nog niet helemaal uit hoe we het 
gaan indelen en hoe we de plekken gaan verdelen. Lisanne gaat een brief sturen naar de 
Gemeenteraad of hun stellingen hebben waar ze graag een antwoord op willen van de 
jongeren die we dan kunnen verwerken in de enquête. In deze brief willen we de 
gemeenteraad ook vragen of ze open staan voor deze activiteit. We willen dezelfde 
debatleider uitnodigen die ook het debat leidde in Borsele. Hij is niet gelinkt aan de JR 
Borsele dus dat hoeft geen probleem te zijn. Stefan heeft de enquête uitgeprint. We hebben 
hem samen doorlopen en gekeken welke stellingen we eventueel over willen nemen en 
welke we wat extra aandacht willen geven. Roel gaat aan de slag met de thema’s en vragen. 
 

11. Basisscholen 
We willen aan elke basisschool een lid koppelen van de Jongerenraad. Dit willen we doen om 
de communicatie zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. De indeling is als volgt: 
 

Kamperland: Roel 
Kortgene: Amber en Lara 
Colijnsplaat: Ivo 
Wissenkerke: Joost 

 
 

12. Rondvraag 
Er zijn geen vragen 
 

13. Actielijst 

Ivo houdt contact met de busmaatschappijen 
Lara maakt een poster voor Walibi 
Roel verdiept zich in de thema’s en vragen van de enquête  
Lisanne stuurt een brief naar de gemeenteraad voor het debat 

 

14. Einde vergadering 

Lisanne heeft de vergadering gesloten.  

 

Volgende vergadering: Dinsdag 10 oktober 19:00 op het gemeentehuis 

 


