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Agenda 
 
1. Opening 
- VV opent de vergadering om 20.04 
 
2. Mededelingen 
- Jildou, de jongerenwerker van Abcoude en Baambrugge, is aanwezig op de vergadering. 
 
3. Spreektijd voor toeschouwers  
- Er zijn geen toeschouwers.  
 
4. Spreektijd voor de jongerenwerkers 
- Het bankje bij de tennisbanen wordt nu definitief geplaatst.  
- Er zijn vuilnisbakhangers geplaatst bij het burgermeester Haitsmapark. Dit lijkt een succes; er ligt al veel 

minder rommel op de grond.   
- Thijmen heeft inmiddels twee deelnemers voor het jeugddebat. Hij wil dat graag verder uitbreiden zodat 

er een echt jongerendebat georganiseerd kan worden; ofwel in het gemeentehuis ofwel in Allround.  
- Thijmen vraagt of de JAC de behoefte aan een poppodium wil peilen onder jongeren. Er is bijvoorbeeld 

het idee om een jam-avond te organiseren wanneer een poppodium is gerealiseerd. Er wordt besloten 
dat de JAC via Hyves, Facebook en Twitter zal peilen waar jongeren behoefte aan hebben op dit gebied.  

- In Vinkeveen is op de skatebaan vorig jaar een groot evenement georganiseerd voor jongeren in de 
directe omgeving. Dat was toen een groot succes. VV stelt voor om zoiets nog een keer te organiseren 
en dan de jongeren van Abcoude hierbij te betrekken.  

- Jildou ziet het als een uitdaging om jongeren vanuit Baambrugge en Abcoude betrokken te krijgen bij de 
JAC, ze heeft nog geen specifieke namen in gedachte. Uit ervaring weet ze dat het vaak dezelfde 
jongeren zijn die betrokkenheid tonen. Het is nu juist zaak ook eens nieuwe jongeren te bereiken en te 
betrekken.   

 
5. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
- Ingekomen: reactie politie op de fietslampjes 
- Uitgegaan: persbericht fietslampjes 
- Uitgegaan: uitnodiging wethouder voor een vergadering. Ze komt graag eens langs, maar heeft nog niet 

laten weten wanneer ze langs komt. RR probeert een afspraak buiten de vergadering om te maken met 
haar.  

- Uitgegaan: nieuwsbrief, uitnodiging deze vergadering en notulen vorige vergadering.  
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6. Vaststellen agenda 
- Verordening en promotiemateriaal moeten nog besproken worden.  
 
7. Jaarverslag 
- FB en RR maken samen het jaarverslag af en NB doet de eindredactie. Streven is dit voor 15 maart af te 

hebben. Iedereen bekijkt het verslag als het rondgestuurd is.  
 
8. Fietslampenactie 
- De lampjes zijn uitgedeeld in Wilnis door MM, VV, RR en FB. In Abcoude hebben ze ook lampjes 

achtergelaten in cafés, snackbars en andere plekken waar veel jongeren komen. Ook Jildou heeft 
verschillende lampjes uitgedeeld en de jongeren in Abcoude waren zeer enthousiast over de lampjes. In 
het jongerenprogramma van Midpoint FM Whazzup is aandacht besteed aan het uitdelen van de 
fietslampjes. Ook de persberichten zijn geplaatst en naar aanleiding daarvan heeft de JAC veel positieve 
reacties ontvangen. Nu al kan gezegd worden: deze actie is geslaagd!  

- Er zijn nog 200 lampjes over. FB brengt nog lampjes naar Allround en ook Jildou neemt er nog een 
aantal mee.  

- Er wordt besloten om nog een persbericht te plaatsen waarin we laten weten dat jongeren die 
fietslampjes willen deze kunnen komen ophalen op één van de JAC-vergaderingen.  

 
9. Gesprek bij Westhoek 
- Tom Burgers was enthousiast over het initiatief van het cultuurhuis en heeft aangeboden te helpen waar 

nodig.  
- Via Westhoek Wonen zijn er voorrangsplekken in studentenhuizen in Utrecht te krijgen. De JAC was hier 

verbaasd over omdat hier niet of nauwelijks bekendheid aan is gegeven.  
- Jildou geeft aan dat ook in Abcoude de behoefte aan jongerenwoningen groot is. In Abcoude Zuid wordt 

in de winkelbuurt nieuwbouw gepleegd en WK gaat kijken of ook op dit nieuwbouw project een regeling 
van 25% starterwoningen zit.  

- Eén keer in de vier jaar wordt de woningbehoefte gepeild onder ingeschreven mensen bij Westhoek 
Wonen. NB zegt dat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied. VV 
onderhoudt het contact met Westhoek wonen over de resultaten van het onderzoek naar de 
woningbehoefte onder jongeren.  

- Westhoek Wonen fuseert tot Groen West Wonen en op woensdag 9 maart wordt hier aandacht aan 
besteed in de vorm van een feestelijke opening. VV, NH en MM zullen hierbij aanwezig zijn namens de 
JAC. Hier worden foto’s van gemaakt voor op de site.  

 
10. Communicatie 

a. Nieuwsbrief 
- De nieuwsbrief is verzonden. Op de site kun je je nu aanmelden voor de nieuwsbrief. Elke woensdag 

wordt een twitterbericht gestuurd naar jongeren om hen te stimuleren zich aan te melden voor de 
nieuwsbrief. MM zal dit twitterbericht versturen.  

- Jildou meldt dat ze nieuwsbrief via haar contacten zal versturen.  
- RR gaat kijken of hij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief ook kan laten registreren waar jongeren 

vandaan komen en hoe oud ze zijn. 
- MM schrijft niet alleen de nieuwsbrief, maar zal deze voortaan ook versturen.  

 
b. Social media (hyves, facebook, twitter) 
- Het nieuwe social media offensief lijkt effectief en de JAC besluit dit voort te zetten.   

 
c. Ontwerpactie 
- Er wordt besloten om niet een ontwerpactie voor postcards, maar voor posters uit te loven. De JAC 

denkt dat hiermee hetzelfde doel wordt bereikt (naamsbekendheid geven aan de JAC) en de kosten 
minder hoog zullen opleven. MM schrijft een artikel om jongeren op deze ontwerpactie te attenderen 
en ze op te roepen hun ontwerp in te zenden. De eisen aan de inzending hebben we gezamenlijk 
vastgesteld en zullen ook vermeld worden in het persbericht. Het persbericht zal doorgestuurd 
worden naar alle JAC-leden. De deadline voor de inzending is 10 mei.  

- Jildou biedt aan om een gastenboek neer te leggen in de Tumult. Op die manier kunnen jongeren 
een bericht achterlaten voor de JAC zonder dat ze daar veel moeite voor hoeven doen. Door de 
drempel, om de JAC te bereiken, op deze manier te verlagen hoopt de JAC meer inbreng te krijgen. 
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AB gaat kijken naar een geschikt gastenboek. Ook Thijmen zal gevraagd worden om mensen naar 
een gastenboek in Allround te verwijzen.  

 
d. Promotiemateriaal 
- Er worden twee JAC-vlaggen voor 34,- euro aangeschaft. VV stuurt het Vector-logo door naar NB. 

NB stuurt een offerte door naar Petra Verschoor om toestemming te vragen. De vlaggen zijn 
voornamelijk bedoeld voor bij kraampjesmarkten en buitenactiviteiten.   

 
11. Presentaties VLC scholen gemeenschap 

a. Evalueren 
- De presentaties van VV en FB gingen wat stroef. Helaas waren weinig JAC-leden beschikbaar in 

verband met hun eigen onderwijs verplichtingen. De volgende zaken werden vaak genoemd door de 
leerlingen:  

o meer feesten zoals Vogelvrij.  
o veel onveilige verkeerspleinen (nieuwe verkeersplein bij de Lidle in Mijdrecht en nieuwe de 

weg van Vinkeveen naar Mijdrecht. LS gaat onderzoeken waarom deze pleinen en wegen 
zijn veranderd en misschien kan de JAC aandringen op een nieuwe aanpassing waardoor 
het minder gevaarlijk wordt.   

- Een aantal leerlingen was erg geïnteresseerd in de JAC en hun e-mail adressen zijn genoteerd. Zij 
zullen worden uitgenodigd voor een volgende vergadering.  

- VV zal mevrouw Verschure mailen om een afspraak te maken over de verspreiding van de 
nieuwsbrief en de presentaties.  

- WK en VV gaan een gesprek aan met mevrouw Verschure en Thijmen om een debatteam op te 
richten. Samenwerking is hier zeer gewenst.  

 
12. Website 

a. Onderhoud 
- Belangrijk is dat we aandacht blijven besteden aan spelling. De JAC-leden gaan hiervoor een keer 

rond de tafel zitten om afspraken te maken over wie teksten plaatst en hoe.   
b. Smoelenboek 
- Ieder zoekt een gepaste foto om bij het smoelenboek te plaatsen. VV regelt dat het smoelenboek op 

de site geplaatst zal worden. De foto moet 15 maart zijn aangeleverd.  
 
13. Samenstelling JAC / nieuwe leden / abcoude nieuwe leden? 

- FB maakt een set vragen die gesteld zullen worden aan potentiële JAC-leden. Dit om de 
doeltreffendheid van de sollicitatiegesprekjes te verhogen.  

- De telefoonlijst wordt vernieuwd door RR met de gegevens van de nieuwe leden. Deze nieuwe lijst 
stuurt hij ook rond.  

a. Verordening 
- De JAC stelt voor om in de verordening te laten opnemen dat ze graag binnen zes weken antwoord 

wil wanneer ze gevraagd of ongevraagd advies geeft aan het college of de raad.   
- NB maakt voorstellen tot wijzigingen af in de verordening en stuurt dat rond. VV is uiteindelijk 

verantwoordelijk voor het voorleggen aan Petra Verschoor.  
- NH heeft op 22 maart een afspraak met de cultuurconsulent: ze gaan samen bekijken hoe de 

behoefte aan een cultuurhuis gepeild kan worden onder jongeren in onze gemeente.  
 
14. Rondvraag 
- Thema’s voor de nieuwsbrief 

o persbericht fietslampenactie was een succes, hoe verliep het uitdelen en hoe kun je nog aan 
een fietslampje komen? 

o posteractie 
o je kunt je nu aanmelden voor de nieuwsbrief op de website 
o JAC was op feestelijke avond fusie Westhoek Wonen 
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15. Actielijst 
 
 
Wat Wie 
Mailen nieuw logo naar MK  VV 
Jaarverslag JAC afmaken en rondsturen NB & RR 
Huishoudelijk reglement rondsturen  RR 
Aanschaffen promotiemateriaal NB 
Update facebook MM 
Foto’s maken tijdens activiteiten (heel belangrijk voor nieuwe site!!) LS 
Mogelijkheden sportvoorzieningen verbeteren FB 
Beursvloer initiatieven bedenken (verantwoordelijkheid FB) Iedereen 
Controleren jaarverslag iedereen 
Factuur lampjes (datum 2010) doorsturen naar Petra FB 
Bierviltjes bij Lindi ophalen VV 
Afspraak maken met de wethouder RR 
Maken jaarverslag  NB & RR 
Eindredactie jaarverslag NB 
Fietslampjes naar Allround brengen FB 
Persbericht schrijven over het uitdelen van de fietslampjes  MM 
Onderzoeksresultaten Westhoek Wonen peilen/ contact onderhouden  VV 
Wekelijks Twitterbericht versturen om zich aan te melden voor de nieuwsbrief  MM 
Onderzoeken hoe je ook woonplaats en leeftijd kunt registreren RR 
Nieuwsbrief schrijven en doorsturen naar NB en daarna naar alle contacten MM 
Contacten nieuwsbrief doorsturen naar MM RR 
Artikel schrijven om jongeren te werven voor de poster-actie MM 
Doorsturen Vector-logo naar NB VV 
Offerte vlaggen aan Petra Verschoor aanbieden NB 
AB stuurt een mail naar Thijmen om te vragen of hij het idee van een gastenboek ook ziet 
zitten 

AB 

Uitzoeken twee gastenboeken  AB 
Mailen naar mevrouw Verschuren om een afspraak te maken  VV 
Onderzoeken verkeersveiligheid, waarom is de situatie veranderd? LS 
Aanleveren foto smoelenboek  iedereen 
Smoelenboek online plaatsen  VV 
Nieuwe telefoonlijst maken RR 
Afmaken verordening en rondsturen NB 
Doorsturen verordening naar Petra Verschoor VV 
Algemene inlognaam site aanmaken RR 
 
 
 


