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NOTULEN VERGADERING 8 februari 2011   
  

  

Leden Adviescommissie voor Jeugd- en 
Jongerenbeleid:  
 
Vincent Veenenberg (Voorzitter) 
Richard Reurings (Secretaris) 
Annika Borgstede 
Nienke Bosman 
Norbert Hesselman 
Freek Böhm 
Laura Schomaker 
Manouk Meilof 
Madeleine Kievits (notulist)  
 

Ter Kennisname: 
 
E. Spil 
Raad (Raadsgriffier, M. de Graaf) 
College (Bestuurssecretariaat , I. Koster - Verheul)  
Media 

Datum 8 februari 2011 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 

- De vergadering wordt in de raadszaal om 20.05 geopend door de voorzitter.  
 

2. Mededelingen 
- Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Spreektijd voor toeschouwers  
- Christian de Groot uit Baambrugge is aanwezig als plaatsvervanger voor Wim Klaassen.  

 
4. Spreektijd voor de jongerenwerkers 

- Thijmen stelt Saskia en Jeffrey voor die vanavond met hem zijn meegekomen. Zij is ambulant 
jongerenwerker in onze gemeente en Jeffrey loopt stage.   

- De info-avond voor jongeren wordt gehouden op donderdag 24 februari (van 20.00 tot 22.30). 
Jongeren kunnen hier leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de politiek en welke wegen ze 
kunnen bewandelen als ze iets nodig hebben. De JAC zal helpen om posters te verspreiden voor 
deze avond. Omdat er een beperkt budget is kunnen geen borden langs de weg geplaatst worden. 
Er wordt dus voornamelijk reclame gemaakt via Twitter, Hyves en Facebook. De JAC zal ook 
reclame maken voor deze avond op de nieuwe website. Ook de JAC zal deze avond informatie 
geven over haar werkzaamheden. 

- Thijmen meldt ook dat een JOP (boomstammenbankje) in het tennisparkje wordt gerealiseerd. Bij de 
opening hiervan worden fietslampjes uitgedeeld door de JAC.   

- Het Burgemeester Haitsmapark wordt voorzien van prullenbakken en er wordt een actie gehouden 
om straatvuil tegen te gaan.  

- BMX fietsers hebben VV benaderd om te vragen hoe ze een grindrails (bij de bestaande baan in 
Vinkeveen) kunnen realiseren. VV heeft geadviseerd om hiervoor sponsoren te vinden. Zelf heeft hij 
dat namelijk ook gedaan toen hij met een groepje jongeren een skate-baan wilde realiseren.   

 
5. Ingekomen en uitgegane post 

- Ingekomen: mail Wouter Kroese, aspirant lid  
- Ingekomen: uitnodiging Westhoek Wonen op 9 maart (misschien is de datum anders, suggereert 

één van de toeschouwers). VV stuurt de uitnodiging rond en dan wordt besloten wie er nog meer 
meegaan. FB en NH melden alvast dat ze misschien wel mee kunnen gaan.  

- Verzonden: uitnodiging deze vergadering en notulen vorige vergadering  
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6. Vaststellen agenda 

- De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

7. Jaarverslag 
- RR heeft een begin gemaakt en hoeft alleen nog de adviezen en notulen toe te voegen. Hij stuurt 

het verslag deze week door om te laten controleren door de andere JAC-leden.  
 

8. Fietslampenactie, RABO fonds 
- MM gaat 9 februari langs bij de VLC roostermakers om te zien waar de JAC ingepland kan worden 

om de voorlichtingspresentaties te geven.  
- VV heeft gevraagd of er debatclub op het VLC opgericht kan worden, maar daar werd negatief op 

gereageerd. Thijmen meldt dat hier altijd ruimte voor is binnen het jongerenwerk.  
- VV heeft ook te horen gekregen dat de JAC geen interne mail mag versturen naar alle leerlingen van 

het VLC. Dit vindt de JAC heel spijtig, want dit is een tijd geleden wel beloofd.  
- De fietslampjes zijn binnen! Midpoint wil graag iets plaatsen over het verspreiden ervan. De 

jongerenwerkers bieden aan om wat lampjes uit te delen binnen hun kringen. Na de vergadering 
krijgen zij gelijk een aantal lampjes mee.  

- Nienke maakt een lijst met mogelijke uitdeellocaties waar iedereen zich op kan intekenen. Deze 
wordt verstuurd per mail.  

- Het is belangrijk dat er gesprekjes aangeknoopt worden met jongeren tijdens het uitdelen van de 
lampjes. Anders krijgen ze niet echt mee waar de JAC nu voor staat en waarom het interessant is te 
volgen wat de JAC doet. Het idee van een ‘Klaagmuur’ (bord waarop jongeren kunnen schrijven wat 
er verbeterd moet worden in de gemeente) wordt nog uitgewerkt. Het is leuk om dit idee te 
verwezenlijken als Midpoint een reportage komt maken bij het verspreiden. NB zal dit verder 
uitwerken en aansturen.  

- RR schrijft de verschillende kranten aan wanneer we de lampjes gaan uitdelen.  
- AB onderhoudt het contact met Midpoint voor een radio uitzending.  
- De factuur staat op een datum in 2011 en dat moet naar 2010. FB gaat hier achteraan.  
- FB heeft nog geen reactie ontvangen van het RABO fonds.  
 

9. Communicatie 
Nieuwsbrief 
- Deze mag niet verspreid worden per VLC mail. Daarom wordt een nieuwe lijst aangelegd naar 

aanleiding van de presentaties. Gekeken wordt of de nieuwsbrief via de site verstuurd kan worden. 
Het zou handig zijn als mensen zich daarvoor kunnen aanmelden op de site. Dat is al eens 
geprobeerd in het verleden, maar daar kreeg de JAC veel spam op binnen. Nu wordt gekeken of er 
een beter systeem te krijgen is. RR gaat hier achteraan.  

- Er wordt ook besloten dat elke vergadering gezamenlijk vastgesteld wordt wat er in de nieuwsbrief 
komt.  

 
Social media (hyves, facebook, twitter) 
- De vergaderdata van dit jaar staan op facebook. 
- MM houdt facebook bij, RR houdt Twitter bij en VV houdt hyves bij.  
- De berichten die geplaatst worden, moeten aan elkaar doorgestuurd worden zodat overal hetzelfde 

bericht geplaatst wordt.  
 

Promotie 
- NB heeft uitgezocht welke mogelijkheden er zijn voor nieuw/ ander promotiemateriaal. Omdat het 

budget niet groot is, moeten we ons beperken tot wat echt belangrijk is. Op de Jaarmarkt bleek dat 
er te weinig materiaal is om een stand mee te versieren. Daarom wordt besloten dat de prioriteit nu 
ligt bij versieringen voor een stand: vlaggen, posters, banners etc. In Juni wil de JAC graag bij de 
jaarmarkt aanwezig zijn en dan is dat soort promotiemateriaal goed om de stand mee te versieren 
en aandacht te trekken.  

- De JAC blijft hiervoor (en voor andere initiatieven) op zoek naar sponsoren. FB zal zich hier actief 
mee bezig houden.  

- In Allround kunnen posters worden opgehangen, kaartjes worden achtergelaten en bierviltjes 
worden gebracht. De kaartjes en bierviltjes heeft de JAC nog. Deze worden aan het einde van deze 
vergadering meegegeven aan Thijmen.  

- VV haalt de bierviltjes op bij Lindi Barla (voormalig JAC-lid).  
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- VV gaat een vriend - die grafisch vormgever is - vragen om een JAC-poster te maken (A3 formaat) 
die opgehangen kan worden. Ook zal hij gevraagd worden om boomerang kaarten te ontwerpen 
waarop jongeren een boodschap kunnen achterlaten. De jongerenwerkers willen deze dan – als ze 
beschreven zijn door jongeren -  in ontvangst nemen en doorgeven aan de JAC.  

  
10. Presentaties VLC scholen gemeenschap 

- De presentaties worden gegeven aan de volgende jaarlagen: 3VMBO, 4Havo en 5VWO.  
- MM regelt de presentaties op een dinsdag en woensdag bij de roostermaker. Ze gaat er 9 februari 

langs.  
 
11. Website 

- Zaterdag 12 februari om 13.00 is de instructie voor de nieuwe website bij Sitesoft. VV en RR zullen 
hier naartoe gaan.  

- Het smoelenboek is bijna compleet en kan dan direct op de website geplaatst worden.   
 

12. Verordening 
- VV heeft een bestand waarin staat wat met Petra is besproken over de verordening (zie lijst met 

voorstellen tot wijzigingen notulen vorige vergadering). Dit bestand zal hij doorsturen naar alle JAC-
leden.  

 
13. Samenstelling JAC / nieuwe leden / nieuwe vicesecretaris / abcoude nieuwe leden? 

- Helaas zijn de jongerenwerkers uit Abcoude niet aanwezig. Zij worden voor de volgende weer 
uitgenodigd.  

- Wouter is doorverwezen door Jonathan Stam (voormalig JAC-lid) en komt kijken wat het werk van 
een JAC-lid inhoudt. VV gaat een gesprekje met hem aan om te kijken wat hij voor de JAC kan 
betekenen.  

- Het aspirant lid van de vorige vergadering is nog niet benaderd voor een gesprek. VV zal hem 
hiervoor alsnog uitnodigen.  

- Er moet een persbericht geschreven worden voor de kranten in Abcoude over wat de JAC is en dat 
we graag jongeren uit Abcoude willen om onze club te versterken. MM zal dat persbericht schrijven 
en rondsturen.  

- Rosa FM wordt door AB benaderd om reclame te maken voor de JAC.  
 

14. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 
- NH heeft de gemeenteraadsvergadering bezocht en heeft hiervan per mail verslag uitgebracht. Er is 

nog twijfel over welke naam de nieuwe gemeente gaat krijgen en daarom wordt besloten door de 
JAC nog geen grote uitgaven te doen waarbij de huidige naam van de gemeente instaat. Ook zal 
onze site moeten veranderen als de naam van de gemeente zal veranderen. Het is afwachten tot de 
gepaste procedure is doorlopen.   

- In de presentatie van het VLC kan gevraagd worden of jongeren problemen hebben met het OV. 
Welke knelpunten zijn er en hoe kan de JAC helpen die te verhelpen?  

- MK heeft een idee om de Boomerang kaart meer onder de aandacht te brengen onder jongeren. Het 
uitloven van een ontwerp wedstrijd stimuleert jongeren misschien meer betrokkenheid te tonen bij de 
JAC en ook daadwerkelijk input te geven via de kaarten. De meest geschikte JAC-boomerang kaart 
wordt in veelvoud verspreid in de gemeente. Zeker voor jongeren die een vormgeving of kunst 
opleiding willen volgen staat dit mooi in hun portfolio. MM schrijft een persbericht voor deze wedstrijd 
en benoemt aan welke eisen de inzending moet voldoen. Dit stuurt ze door aan alle JAC-leden.  

- Kennismaken nieuwe wethouder. Mevrouw Spil uitnodigen op de JAC-vergadering.  
- Op 11 februari gaat NH langs bij een vergadering van het Cultuurplatform. Hij zal hier vragen of er 

behoefte is aan samenwerking met de JAC. Daarnaast zal hij andere cultuurinstellingen benaderen 
met dezelfde vraag. Hij probeert hiermee zicht te krijgen op de behoeften van jongeren in onze 
gemeente op cultureel vlak.  

- Van 8 mei tot 5 juni is MM in China. Haar taken zullen worden overgenomen door NB. Daarna is NB 
een tijd weg waarbij MM haar taken zal overnemen.  

- Items in de volgende nieuwsbrief; 
o VLC presentaties 
o fietslampjes  
o nieuwe website 
o nieuwe leden uit Abcoude  
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15. Actielijst 
 
Wat Wie 
Mailen nieuw logo naar MK  VV 
Persbericht schrijven voor de fietslampjes naar iedereen doorsturen en versturen door RR MM 
Jaarverslag JAC afmaken en rondsturen RR 
Huishoudelijk reglement rondsturen RR 
Uitwerken opties promotiemateriaal: meest urgent?   NB 
Voorstel tot wijziging verordening rondsturen VV 
Update facebook MM 
Foto’s maken tijdens activiteiten (heel belangrijk voor nieuwe site!!) LS 
Twitter, Hyves en Facebook aan elkaar linken RR 
Contact opnemen met Westhoek wonen directeur VV 
Gesprekje aspirant lid JAC (2x) VV 
Mogelijkheden OV verbetering (aankaarten presentaties) AB 
Mogelijkheden sportvoorzieningen verbeteren FB 
Beursvloer initiatieven bedenken (verantwoordelijkheid FB) Iedereen 
Aanmelden JAC voor Westhoek Wonen feest  VV 
Mailen waar het postvakje is gebleven RR 
Controleren jaarverslag iedereen 
Maken lijst met mogelijke locaties waar de lampjes uitgedeeld kunnen worden NB 
Doorsturen persbericht naar MK MM 
Onderhouden contact met midpoint met Rosa FM, Midpoint en whazz up.  AB 
Factuurdatum laten wijzigen FB 
Rondsturen promotiemateriaal opties  NB 
Bierviltjes bij Lindi ophalen VV 
Doorsturen mail van mevrouw ter Punt naar MM  VV 
Voorstel tot wijziging verordening rondsturen VV 
Persbericht boomerang wedstrijd  MM 
Onderzoeken media mogelijkheden Abcoude NH 
Afspraak wethouder(s) maken  VV 
Persbericht schrijven JAC-leden Abcoude MM 
Op zoek naar mogelijkheid rondsturen JAC-nieuwsbrief (plus systeem om je hiervoor aan 
te melden) 

RR 

Op zoek naar sponsoren voor promotiemateriaal (voornamelijk vlaggen, posters en 
banners) 

FB 

Sitesoft website instructie RR & VV 
Schrijven nieuwsbrief MM 
 
 


