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NOTULEN VERGADERING   
  

  

Leden Adviescommissie voor Jeugd- en 
Jongerenbeleid:  
 
Vincent Veenenberg (Voorzitter) 
Richard Reurings (Secretaris) (notuleert) 
Annika Borgstede 
Nienke Bosman 
Freek Böhm 
Laura Schomaker 
Manouk Meilof 
Wouter Kroese 
Christian Kievits 
 

Ter Kennisname: 
 
 
Wethouder (E. Spil)  
Raad (Raadsgriffier, M. de Graaf) 
College  
Media 
 
Jongerenwerkers: 
Thijmen Klinkhamer 
Jildou Douma 

Datum 30 augustus 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 

- VV opent de vergadering om 20.01 uur 
 

2. Mededelingen 
- MM en FB zijn vandaag voor het laatst op de vergadering 
- De workshop presenteren n.a.v. een match tijdens de beursvloer is op 22 september in Allround 

 
3. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers  

- Thijmen is aanwezig tijdens de vergadering. Hij deelt mee dat op zaterdag 3 september Kooipop in 
en naast Allround plaats vind. Kooipop begint om 14.00 en zal duren tot 04.00 uur. Als JAC zijnde 
zijn we uitgenodigd om langs te komen en via de post zijn entreekaarten verstuurd. 

- Thijmen wacht nog steeds op het gastenboek van de JAC waar jongeren zaken voor de JAC in 
kunnen schrijven. Dit gastenboek is wel al aangeschaft alleen er moet nog een sticker met het JAC 
logo op worden geplakt. VV zal het gastenboek zaterdag tijdens Kooipop meenemen. 

 
4. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 

- Ingekomen zijn: 
Uitnodiging (vervolg)klankbordgroep Haitsmahof (e-mail) 
Jaarverslag 2010 Woon Advies Commissie 
De Baat – Maatschappelijke stages 
De Baat – Uitnodiging Kooipop 
SVAB – reactie op advies openbare sportvelden (e-mail) 
Ronald Schoots (afd. Beheer Openbare Ruimte) – reactie op advies openbare sportvelden 
Inzending Anne Hoekstra voor JAC Design contest 
Twee afzeggingen van Wim Stam (CU-SGP) en John Melkman (SVAB) 

- Verzonden zijn: 
Advies openbare sportvelden 
Persbericht JAC Design Contest 
Notulen vorige vergadering 
Agenda huidige vergadering 

 
5. JAC Design, mogelijke voortzetting 
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- Het Dagelijks Bestuur (VV, NB & RR) is aan het eind van het zomer reces bijeen gekomen om 
plannen en voortgang te bespreken voor het tweede halfjaar van 2011. De JAC Design actie is hierin 
ook besproken omdat er toen nog geen enkele inzending was binnengekomen. Inmiddels is er een 
inzending binnen, deze is binnen de JAC doorgestuurd. Aanwezig vanavond zijn ook drie 
afgevaardigden van de Rabobank. De inzending wordt ook aan hun voorgelegd.  

- Niet iedereen is direct enthousiast, dit vooral omdat er geen vergelijksmateriaal is. Er wordt wel 
aangegeven dat de ontwerpster een goede toelichting en onderbouwing op haar ontwerp heeft 
meegestuurd en dus echt heeft nagedacht over de JAC. 

- Voorgesteld wordt om de actie te verlengen, het gevoel heerst dat de zomervakantie geen ideaal 
moment was om de actie te houden. De persoon van het eerste ontwerp zal feedback op haar 
ontwerp ontvangen, hiermee heeft ze dus groot voordeel. Sowieso krijgt ze een presentje omdat ze 
bij de eerste drie inzendingen zit. Iedereen van de JAC en Rabobank mailt zijn/haar commentaar en 
feedback naar RR die het zal bundelen en sturen naar de inzendster. 

- Voorstel om aandacht aan de actie te geven tijdens Kooipop. Thijmen heeft hier geen bezwaar 
tegen. Besloten wordt om een PowerPoint te maken die op de beamer in Allround/de Fabriek 
geprojecteerd kan worden. VV maakt een opzetje en zal dit rondsturen. Vanuit het publiek wordt de 
tip gegeven om voor een persoonlijke benadering te kiezen. 

- Voorstel om de actie ook op desbetreffende hogescholen uit te zetten. Nadeel hiervan is dat je dan 
geen jongeren meer vanuit de eigen gemeente bereikt, besloten wordt om dit niet te doen. 

- Aangegeven wordt dat de actie wel goed in alle kranten heeft gestaan. Hier kunnen we ook een 
vervolg aan geven met de hoop dat de kranten het weer goed oppakken. 

- Aangegeven wordt dat misschien het kader van de randvoorwaarden duidelijker en bijgesteld 
moeten worden. Zoals wat er precies gemaakt moet worden en niet algemeen promotiemateriaal. Er 
moet een poster gemaakt worden. Enkele kernwoorden worden bedacht: betrokken, jong, ambitieus, 
verbindend, actief, enthousiast, adviserend, bemiddelend. 

- Nieuwe uiterste inleverdata is voor de volgende vergadering (26 september). 
- Het boekje van de Rabobank, Dichterbij, komt in November uit en de deadline daarvan is op uiterlijk 

20 oktober. 
- NB heeft het persbericht al herschreven en met de input van vanavond zal ze deze nogmaals 

aanpassen. Hierna zal RR het opnieuw versturen naar de media. Iedereen zal zijn/haar social media 
inzetten om de actie te promoten.  
 

 
6. Presentaties VLC scholen gemeenschap 

- Het DB stelt voor om de jaarlijkse presentaties zo spoedig mogelijk te houden. Daar zitten een aantal 
voordelen aan en dat betekent dat er vroeg contact op moet worden genomen met het VLC om dit te 
realiseren. VV zal contact opnemen met mevr. Verschure van het VLC om dit aan te geven. 
Daarnaast zal er voorgesteld worden om eerst met het VLC om tafel te gaan zitten om de 
presentatie voor te bereiden en om er voor te zorgen dat deze beter bij de lessen aansluit.  

- Idee om ook het jongerenwerk bij de presentaties te betrekken. Thijmen is hier positief over.  
- We moeten niet vergeten om wethouder Spil ook bij de presentaties te betrekken, tijdens het 

kennismakingsgesprek met de JAC heeft ze aangegeven dit leuk te vinden. 
 

 
7. KIM (Kennis & Informatie Management) 

- Voor nieuwe leden van de JAC is het erg lastig om taken over te nemen van oud leden omdat 
nergens goed is vastgelegd over het hoe en wat. We willen een Kennis en Informatie Management 
systeem aanleggen. Vertrekkende JAC leden wordt gevraagd om op papier te zetten welke rol zij 
binnen de JAC vervulden. MM heeft dit reeds gedaan en FB zal dit ook nog doen. Voor de voorzitter 
en secretaris is het ook belangrijk om alvast het een en ander in dit systeem vast te leggen, dit voor 
een goede continuering van de JAC. 

- Ander deel van het KIM is een systeem waar we goed alle documenten van de JAC kunnen bewaren 
(digitaal) en ook zodat dit voor iedereen toegankelijk is. RR zal een JAC dropbox account aanmaken 
en hierin de JAC bestanden opslaan. 

 
8. Kooipop / Allround (de Fabriek) 

- Besproken onder Design Actie dat we de actie tijdens kooipop zullen promoten. 
- Het voortbestaan van de Allround/de Fabriek in huidige vorm is nog erg onzeker. Aanstaande 

donderdag wordt tijdens een vergadering van het college een voorstel besproken om de 
huursubsidie van de Allround te verhogen. Als dit wordt afgewezen is er kans dat eind 2012 de 
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deuren van Allround moeten sluiten. Voor het zover is zijn er nog wel andere opties. Eerst wordt het 
besluit van het college afgewacht. 

- Ook de situatie rondom de Tumult in Abcoude is onduidelijk, helaas is er niemand van jongerenwerk 
Abcoude aanwezig om hier toelichting over te geven. Er moet worden uitgezocht of we als JAC hier 
wat mee kunnen doen. 

- Aan Thijmen wordt gevraagd of de Allround niet als oefenruimte voor lokale bandjes kan fungeren, 
hier is behoefte aan binnen de gemeente. Thijmen geeft aan dat dit al meerdere malen is 
voorgesteld maar steeds is afgewezen door de gemeenteraad. 

- RR heeft contact gelegd met Mark Koetsier. Deze neemt contact op na zijn vakantie. Dan weten we 
of de JAC een rol kan spelen met betrekking tot de invulling van Allround. 

- Besloten wordt om een ongevraagd advies op te stellen rondom de situatie van de Allround. De 
situatie rondom de Tumult kan hier ook meteen in worden meegenomen. CK maakt een concept en 
stuurt dit rond. 

 
9. Workshop 

- De workshop die aangeboden wordt n.a.v. de match met de Klimboom tijdens de beursvloer is op 22 
september in Allround. Het is van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen van de JAC is aanwezig, Thijmen zal 
hier ook bij zijn. 

- Vanuit de gemeente is het ook nog steeds mogelijk om een training te volgen. Er is bijvoorbeeld nog 
steeds behoefte in een training in het schrijven van adviezen. AB en LS zullen samen op zoek gaan 
naar trainingen en offertes hiervoor aanvragen. Volgende vergadering kunnen we deze bespreken. 

 
10. Raadsvergaderingen 

- Ook het tweede halfjaar van 2011 willen we dat er vanuit de JAC in ieder geval een iemand 
aanwezig is op de raadsvergaderingen. De nieuwe indeling is als volgt: 
27 okt – NB & RR 
24 nov – AB & LS 
22 dec – CK & WK 

 
11. Klankbordgroep Haitsmahof 

- Via de mail is er een uitnodiging gekomen om weer deel te nemen aan de klankbordgroep 
Haitsmahof. Tim Baaten heeft al eerder deelgenomen vanuit de JAC in deze klankbordgroep maar 
omdat hij de JAC heeft verlaten moet er iemand anders heen. Het gaat om 8 bijeenkomsten startend 
in september. WK zal hieraan deelnemen vanuit de JAC. 

 
12. Website 

- Zijn we nog steeds erg blij mee. Het smoelenboek groeit met foto’s, maar nog niet iedereen heeft 
een foto aangeleverd. Deze moeten naar VV.  

 
13. Samenstelling JAC 

- Vanavond wordt er afscheid genomen van FB en MM. De JAC dankt beiden voor hun inzet en wenst 
beiden veel succes in de toekomst. 

- Het ledenaantal van de JAC komt hiermee op 7, er is dus weer dringend behoefte aan nieuwe JAC 
leden. Ook zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste leden vanuit Abcoude. 

 
14. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 

- Er is een reactie gekomen op het advies openbare sportvelden. In de reactie laat de gemeente 
weten dat zij de betreffende velden hebben geïnspecteerd en opgemeten. De door de JAC 
aangegeven punten worden vrijwel allemaal overgenomen en er is toegezegd dat dit aangepakt 
wordt. Alleen op het punt van de kooi naast de Allround is een vreemde reactie gekomen. De 
gemeente geeft aan liever de baskets weg te halen dan het net hoger te plaatsen. Dit laatste punt 
zullen we meenemen in een reactie. RR stelt een reactie op. RR schrijft ook een persbericht dat we 
zeer tevreden zijn met de uitwerkingen na aanleiding van ons advies. 

- RR heeft contact opgenomen met Ron Buiting over het project omtrent de Schakel met betrekking 
tot de starterswoningen. De reactie hierop zal RR rondsturen.  
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15. Actielijst 
 
Wat Wie 
Foto’s maken tijdens activiteiten (kooipop) LS 
Nieuwsbrief schrijven en doorsturen naar NB AB & LS 
Nieuwsbrief versturen door RR RR 
Aanleveren foto smoelenboek  iedereen 
2 grote stickers printen met het JAC-logo voor op het gastenboek VV 
Regelen cursus advies schrijven bij Petra Verschoor LS en AB 
Mailen Jildou over samenwerking met JAC. RR 

Maken lijst met belangrijke contactgegevens en dropbox account aanmaken.  RR 
Nieuwsbrief maken.  AB 
Gastenboek: zijn gekocht, maar er moet nog JAC logo op. VV gaat dat logo erop maken. 
AB schrijft nog tekst voorin. 

AB en VV 

Versturen advies woonwensen onderzoek WK en RR 
Persbericht design actie herschrijven en versturen NB en RR 
Powerpoint maken voor tijdens kooipop VV 
Feedback versturen over desing actie inzending Anne Hoekstra naar RR iedereen 
Feedback verzamelen en sturen naar Anne Hoekstra RR 
Contact opnemen met VLC en afspraak maken VV 
Advies Allround / Tumult CK 
Trainingen uitzoeken en offertes aanvragen AB en LS 
Deelnemen klankbordgroep Haitsmahof WK 
Reactie op terugkoppeling vanuit de gemeente over openbare sportvelden RR 
Persbericht over uitkomsten advies sportvelden RR 
  
 
 
16. Afsluiting 
 


