Vergadering Jongerenraad
Stuurgroep
17 januari 2017
Agenda
Aanwezig: Lisanne, Stefan, Ivo, Amber, Floor, Roel
Afwezig: Gast: Bianca Sandee
1.Opening
2. Mededelingen en aanvullende agendapunten
- Lisanne blijft tot haar 25e
- In het gele krantje komt er informatie voor nieuwe leden
3. Ingekomen stukken
- geen
4. Notulen vorige vergadering
- goedgekeurd
5. Speel- en belevingsbos Kamperland
Bianca Sandee kwam langs om hierover te vertellen, het idee is om een bos te creëren met
allerlei speel en belevingsactiviteiten in Kamperland waarbij ook de mogelijkheid tot een
wandelroute naar het Kogelhof en een mountainbikebaan in op worden genomen.
Wij gaan nadenken op welke manier we betrokken kunnen worden in het project. Ook gaf ze
aan dat ze graag inbreng van de kinderen zelf wilde en hebben wij haar aangeraden om met
alle basisscholen in gesprek te gaan.
6. Motivatie Roel
Roel heeft uitgebreid uitgelegd waarom hij graag bij de Jongerenraad wil en hij is unaniem
aangenomen !
7. Evaluatie Movietour December
Heel druk en warm maar goed geslaagd. Alle kinderen waren heel enthousiast, we gaan
weer een actie doen met kaartjes voor de movietour: FB 150 likes en Instagram 80 volgers.
Zijn die doelen behaalt, dan verloten we onder de volgers een kaartje.
8. OV
Lisanne stuurt een mailtje met alle klachten hierover vielen:
- lijn 65 is vanaf 15.00 veel te druk
- de 31 is s ’ochtends vaak te laat dit kan verschillen van 2 tot 20 minuten sinds de
nieuwe dienstregeling.
- Het nog steeds missen van een bus op zondag, aangezien je nu nergens heen kan en
vast zit op het eiland.
- Voor de rest zijn we over het algemeen wel tevreden
9. Dropping
Om een dropping nu nog goed van te grond te krijgen is een beetje te kortdag, dus we
houden ipv een dropping een kinderdisco.

Doelgroep: groep 6-8
Plaats: Pompweie (hier gaat Lisanne achteraan)
Licht&Geluid: Lisanne gaat proberen Joeri te regelen
Stefan gaat achter de coctailman aan.
10. Movietour februari (brief naar scholen: Ivo )
Ivo mailt de brief met de uitleg van de movietour naar Stefan. De posters moeten uiterlijk de
1e week van februari ophangen.
11. Rondvraag
12. Datum volgende vergadering
- Dinsdag 14 februari, 19.00 Gemeentehuis Wissenkerke

