
Vergadering Jongerenraad Noord-Beveland 

14-12-2017 
 

 

Voorzitter: Lisanne Goudappel 
Notulist: Ivo Struijk 
 
Aanwezig: Lisanne, Ivo, Amber, Roel, Lara, Joost, Stefan 
Afwezig: - 

 
 

1. Opening 
Lisanne heeft de vergadering geopend 
 

2. Mededelingen en aanvullende agendapunten 
- 
 

3. Ingekomen stukken 
A. Quinten van der Puil uitnodigen voor de volgende vergadering hij wilde graag komen 

praten over de activiteiten op Noord-Beveland. Hij wordt uitgenodigd om 7 uur 
B. Rose Tavenier wil graag lid worden van de Jongerenraad. Lisanne zal haar uitnodigen 

voor de volgende vergadering. 
C. EEF groeit en zoekt vrijwilligers. En wil graag een keer naar de vergadering toekomen om 

dit toe te lichten. Ze wordt uitgenodigd om half 8. 
 

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

5. Kleding 
Iedereen heeft de kleding gepast en gekeken welke maat het beste past. Het worden shirts, 
polo’s en truien 
 

6. Movietour 
In principe ging alles goed. We moeten ons wel beter verdelen over de films. Er waren wel 
een aantal kinderen die zich niet konden gedragen. Deze kinderen hebben een brief thuis 
gehad over hun gedrag. We hebben deze keer alleen op social media gepromoot. We hadden 
alsnog een volle bus. We gaan vanaf nu niet meer promoten met posters.  
 

7. Enquête 
We hebben de enquête nagekeken. We willen de enquête opsturen naar alle fracties van de 
gemeenteraad. De fracties kunnen feedback geven. Wij zullen de enquête met hun feedback 
opnieuw aanpassen. Als dat is gedaan kunnen we de fracties voor het laatst uitnodigen voor 
de vergadering en kunnen we de enquête presenteren. Lisanne stuurt een mail naar Kees 
over wat we precies van plan zijn en of hij de enquête wilt doorsturen. Groep 7 en 8 kan de 
enquête ook  invullen. We kunnen hiervoor met de JR langs de basisscholen gaan.  
 
 
 
 



8. Planning vergaderingen 
We gaan elke eerste dinsdag van de maand vergaderen. Behalve in januari. Dit zal de tweede 
dinsdag van januari zijn. I.v.m. de zomervakantie vergadert de Jongerenraad niet in juli en 
augustus.  
 

9. Planning activiteiten 
Vorige vergadering zijn de activiteiten al besproken. De basisscholen waren erg enthousiast 
over het theater. Iedereen gaat nadenken over een activiteit voor een iets oudere doelgroep. 
 

10. Sluiting 
Lisanne heeft de vergadering gesloten 
 
 

Volgende vergadering: 9 januari 2018 
 


