Vergadering jongerenraad 9-1-2018
Aanwezigheid:
Aanwezig:
 Ivo Struijk
 Stefan Babic
 Amber Vermin
 Lara van der Maas
 Joost de Kater
 Roel Veenstra

Afwezig:
-Quinten van der Paul (gast)

Gasten:
-Rose Tavenier
-Hanny van Eekelen

1) Opening
Ivo heeft de vergadering geopend
2) Mededelingen en aanvullende agendapunten
Iedereen heeft zich even aan Rose voorgesteld.
3) Ingekomen stukken
Gemeenteraadsverkiezing
Iedereen heeft een mail gekregen om te kunnen helpen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Joost en
Lara hebben dit niet ontvangen, Ivo gaat overleggen of zij ook een dagdeel kunnen kijken/stage
lopen net zoals de rest dit gedaan heeft.
4) Notulen
Iedereen heeft ze gelezen. Ze worden nog gepubliceerd.
5) Quinten van der Paul (activiteiten)
Was niet aanwezig deze vergadering.
6) EEF (eindeloos eiland festival)
Hanny is bij ons gekomen om mensen te zoeken als vrijwilliger, maar ook om te vragen wat wij
zouden willen bij het eiland festival. Het eindeloos eiland festival is bedoelt voor alle leeftijden. Het is
vier jaar geleden opgezet om iets leuks te creëren voor ons eiland met kunst, cultuur en natuur. Het
is behoorlijk hard aan het groeien.
Het volgende festival wordt 15/16/17 Juni (vrijdag tot en met zondag) gehouden. Vrijwilligers zouden
eventueel kunnen blijven slapen. We zouden eventueel een standje mogen opzetten om de
jongerenraad te vertegenwoordigen.
We zullen dit later samen nog bespreken wat onze rol kan zijn. Ivo zal tevens destijds contact
opnemen met Hanny.
HaJosa@zeelandnet.nl
www.eindelooseilandfestival.nl
7) Stemmen Lara
Lara heeft haar stage-uren volgemaakt, maar ze zou wel graag bij de jongerenraad blijven.
 Stemming: Lara officieel lid maken van de jongerenraad
Unaniem voor (6 stemmen)

8) Evaluatie movietour december
Over het algemeen was het een geslaagde movietour. Helaas hebben een aantal jongeren zich weer
misdragen, daarom is er een brief naar hun ouders gestuurd. De bedoeling hiervan is om een
waarschuwing te geven. De eerst volgende keer dat zoiets gebeurd, zijn ze niet meer welkom.
We hadden 2 zitplaatsen te weinig in de bus. Als movietour kunnen we niet meer groeien. Dit
betekent dat het niet meer nodig is om posters op te hangen voor de movietour.
Volgende movietour zal 16 februari zijn. Rose zal ook komen.
9) Evaluatie nieuwjaarsborrel
Ivo en Joost zijn naar de nieuwjaarsborrel van de gemeente gegaan. Dit was goed bevallen. Ze
hebben goed genetwerkt.
10) Activiteitenplanning 2018
In november is deze heel globaal gemaakt, deze staan ook in de notulen van deze maand.
- April  (nog) niets gepland.
- Juli  niet handig om iets te plannen.
- November  We gaan kijken of een dropping haalbaar is.
11) Enquête
We hebben van alle fracties feedback gehad.
- SGP: De leeftijd vinden ze te jong. Misschien is het beter om leeftijd 12-22 jaar te doen.
- SGP: Vraag toevoegen: ‘Waarvoor zou je terug komen op Noord-Beveland’
- BEN: De leeftijd moet omhoog
- Ben: Vond heel het thema ‘Eigen kracht’ onnodig en erg heftig.
- VVD: Zie bijlage
We maken een aparte versie voor groep 7/8 en we nemen deze tevens samen met deze groepen af.
De punten van vervoer van de VVD willen we ook in de enquête toevoegen.
6 februari, half 7, moeten we de enquête bespreken.
12) Jongerenraad Goes/Borsele
Stefan zal een mail sturen om met zijn alle weer bijeen te komen. We willen hier gelijk onze
resultaten van de enquête bespreken.
13) Rondvraag
14) Sluiting
Ivo heeft de vergadering gesloten.
Takenlijst:
- Movietour
o Instagram  Roel
o Facebook  Stefan en Ivo
o Filmoverzicht  Joost
o Bioscoop bellen  Ivo
- EEF
o Contact met Hanny opnemen  Ivo
- Jongerenraad Goes/Borsele
o Stefan zal een mail sturen om bijeen te komen
- Enquête
o Ivo neemt contact op met Kees Poortvliet

