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NOTULEN VERGADERING 27-09-2011   
  

  

Leden Adviescommissie voor Jeugd- en 
Jongerenbeleid:  
 
Vincent Veenenberg (Voorzitter) 
Richard Reurings (Secretaris) 
Annika Borgstede 
Nienke Bosman 
Laura Schomaker 
Wouter Kroese 
Christian Kievits 
Madeleine Kievits (notulist)  
 
 

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

Datum 27 september 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 
 NB opent de vergadering. VV is niet aanwezig is (m.k.n.) 
 
2. Mededelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 

 
3. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers  
 Thijmen heeft twee stagiaires meegenomen die graag eens willen zien welke onderwerpen binnen de 

JAC besproken worden en hoe de JAC functioneert.  
 Tevens meldt hij dat er door jongeren gevraagd is om een voetbalveldje aan de Loopveldweg in 

Vinkeveen. Er wordt nu een verzoek bij de gemeenteraad ingediend.   
 
4. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
 Ingekomen: twee inzendingen voor de JAC-design wedstrijd. De inzendingen zullen op de site geplaatst 

worden door RR. 
 Ingekomen: uitnodiging voor de vrijwilligersdag 15 november, van Stichting de Baat. VV zal hierbij 

zichtbaar aanwezig zijn namens de JAC.  
 Ingekomen: schriftelijke reactie op het advies van de sportvelden.  
 Ingekomen: verzoek tot het maken van een nieuwe afspraak met wethouder Lambregts om het advies 

woonwensenonderzoek te bespreken 
 Uitgegaan: advies woonwensen onderzoek  
 Uitgegaan: agenda deze vergadering  
 
5. JAC Design 
 Van Anne Hoekstra is een nieuw ontwerp binnengekomen dat zij verbeterd heeft naar aanleiding van op- 

en aanmerkingen van de JAC op haar vorige ontwerp. Ook Brigitte Burger heeft een ontwerp 
ingezonden. RR mailt Anne met het bericht dat we graag met haar ontwerp door willen gaan; zij is de 
winnaar van de wedstrijd. We hebben echter nog een aantal kleine verzoekjes en vragen haar die in het 
ontwerp te verwerken. RR zal dit met haar opnemen.   

 Zowel Anne als Brigitte zullen worden uitgenodigd worden voor de volgende vergadering en dan zal hen 
de prijs worden overhandigd. Hiervan zullen foto’s gemaakt worden voor op de website.   

 



- 2 - 

6. Presentaties VLC scholen gemeenschap 
 Omdat VV niet aanwezig is en hij hiervoor verantwoordelijk was, wordt dit onderwerp later per mail 

besproken.  
 
7. Kooipop / Allround (nabespreking) 
 Er zijn veel klachten van geluidsoverlast van omwonenden binnengekomen. Thijmen vindt dit heel 

jammer en zal kijken of hij de omwonenden nog op één of andere manier kan tegemoet komen.  
 Er waren 220 mensen dus het festival was een succes. De jongerenwerkers waren erg tevreden over de 

sfeer. 
 Tot 2012 is de Baat gered door een extra subsidie van de gemeenteraad. Het is dus (nog) niet nodig dat 

de JAC zich hier verder in mengt.  
 
8. Workshop (nabespreking) 
 De presentatiecursus was heel leerzaam en de JAC is blij dat ze deze cursus aangeboden hebben 

gekregen op de Beursvloer. De JAC vindt het belangrijk om zich te blijven scholen en blijft daarom actief 
zoeken naar nieuwe cursussen die gratis of tegen een kleine vergoeding worden aangeboden.   

 
9. Woononderzoek 
 Er moet een nieuwe afspraak gemaakt worden met wethouder Lambregts omdat de oude afspraak met 

de vorige secretaresse is gemaakt en dus niet goed is doorgekomen. RR zal de nieuwe afspraak met 
een nieuwe secretaresse maken. WK, VV en RR zullen bij het gesprek aanwezig zijn.  

 
10. Klankbordgroep Haitsmahof 
 WK heeft zich aangemeld bij de klankbordgroep en wacht op bevestiging.  
 
11. Advies training 
 AB en LS hebben gekeken of er een cursus aangeboden wordt waarin je getraind wordt om adviezen te 

schrijven. Die cursussen zijn vaak erg duur en zijn ook niet éénmalig, maar beslaan meerdere dagdelen. 
Dat is dus vanwege die twee redenen geen optie.  

 Thijmen raadt Wiebe Terwel aan die erg bedreven is in het schrijven van adviezen en misschien een 
cursus zou willen geven. AB heeft zelf ook nog een kennis die ze kan vragen. AB blijft verantwoordelijk 
voor dit agendapunt en brengt volgende vergadering verslag uit.  

 Streven is de cursus voor december gedaan te hebben.   
 
12. Website 
 De inzendingen van de JAC-designwedstrijd zullen online geplaatst worden door RR. NB zal er een tekst 

bij schrijven die als nieuws op de homepage verschijnt.  
 De JAC is heel blij met het tweede ontwerp van Anna en met een paar kleine aanpassingen kan deze 

poster gedrukt worden om meer naamsbekendheid te geven aan de JAC.  
 
13. Samenstelling JAC 
 De JAC heeft momenteel zeven leden. In december gaat NB de JAC verlaten omdat zij gaat verhuizen 

naar Amstelveen. Daarom is het zaak dat de JAC zo snel mogelijk presentaties gaat geven op het VLC 
in de hoop daar nieuwe leden te werven. 

 CK gaat Yildou bellen om te vragen waarom ze niets meer van zich laat horen en of zij zich meer wil 
inzetten om leden in Abcoude en Baambrugge te werven voor de JAC. Ook zal hij haar uitnodigen voor 
de vergadering zodat we kunnen kijken of we haar kunnen helpen met de Tumult.  

 J. Melkman (SVAB) heeft gemaild om te vragen of er al leden zijn uit Baambrugge en Abcoude. RR zal 
hem hierop antwoorden en hem vragen om enkele tips om die leden te werven.  

 De nieuwe posters zullen gedrukt en opgehangen worden om meer naamsbekendheid te geven aan de 
JAC in de hoop dat ook daar meer leden uit zullen volgen.  

 Alle leden wordt gevraagd nog mond tot mond reclame te maken voor de JAC.  
 
14. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 
 WK en Thijmen hebben voor donderdag 29 september afgesproken om te kijken of ze een debatclub 

kunnen oprichten voor jongeren.  
 Petra meldt de JAC dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat JAC-leden die vertrekken een presentje 

krijgen om hen te bedanken voor hun inzet. De JAC zal hierop nog een reactie formuleren.  
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 Alle JAC leden worden er nogmaals op geattendeerd dat ze tussentijdse vorderingen zo snel mogelijk 
moeten rondmailen. 

 MK adviseert de JAC om een puntenlijstje op te stellen met de meest urgente punten die (nog) 
uitgevoerd moeten worden. Zo noemt ze bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om een bestand aan te 
leggen met e-mail adressen van jongeren die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de JAC. Alle JAC 
leden moeten – naar aanleiding van de doelen die begin dit jaar zijn vastgesteld – kijken of er genoeg 
gedaan wordt om die doelen te bereiken. Eventueel kunnen zij nieuwe initiatieven aanleveren, zoals MK 
al genoemd heeft, die zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden.  

 
15. Afsluiting 
 De vergadering wordt gesloten om 21.35.  
 
 Actielijst 
 
Wat Wie 
Nieuwsbrief schrijven en doorsturen naar NB 

- Kooipop 
- Gastenboek 
- Design actie - > posters worden verspreid 
- Presentatietraining JAC 
- Reactie sportveldjes 

LS 

Nieuwsbrief versturen door RR RR 
Smoelenboek foto’s online plaatsen en de teksten van FB en MM weghalen. VV 
2 grote stickers printen met het JAC-logo voor op het gastenboek en deze naar de 
Fabriek brengen. 

VV 

Regelen cursus advies schrijven bij Petra Verschoor + cursusleider zoeken AB 
Bellen Jildou over samenwerking met JAC en uitnodigen vergadering CK 
Maken lijst met belangrijke contactgegevens en dropbox account aanmaken.  RR 
Contact opnemen met VLC en afspraak maken VV 
Reactie op antwoord van de gemeente over openbare sportvelden RR 
Nieuwe afspraak maken met mevrouw Lambregts RR 
Cursus advies schrijven uitzoeken AB 
Online plaatsen inzendingen JAC-design wedstrijd RR 
Tekst voor op de website over de inzendingen JAC-design wedstrijd NB 
Foto’s maken volgende vergadering   LS 
Tekst beursvloer/ presentatietraining schrijven voor op de website LS 
Tekst voor op de homepage schrijven over het smoelenboek CK 
Uitnodigen Anne en Brigitte  RR 
Cadeaus kopen voor Anna en Brigitte   VV 
Doorsturen declaratieformulier naar AB NB 
RR stuurt de mail van Petra Verschoor door MK RR 
  
  
  
 


