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NOTULEN VERGADERING 26 JANUARI 2012 
  

  

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

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

 

Datum 26 januari 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 
 VV opent de vergadering om 20.05.  
 
2. Mededelingen 
 RR is wegens persoonlijke omstandigheden afwezig.  
 Abdel meldt zich af en laat weten dat hij 25 januari vader is geworden van zijn zoontje Yassim. CK stuurt 

namens de JAC een kaartje om hem te feliciteren.   
 Yildou heeft zich afgemeld.  
 Vanavond is het de laatste vergadering van NB en VV, zij zullen de JAC verlaten omdat ze in een 

andere gemeente gaan wonen.    
 Anne Hoekstra heeft vandaag haar prijs in ontvangst genomen die ze heeft gekregen voor het winnen 

van de JAC design wedstrijd. Ze mocht zelf een aantal kauwgumpakjes ontwerpen. Ze heeft er ook een 
aantal laten maken met het JAC-logo. Er zijn helaas maar negen exemplaren. De JAC vindt de 
kauwgumpakjes erg mooi en kijkt of het mogelijk is dit ook zelf te doen, mocht er meer behoefte zijn aan 
promotiemateriaal.   

 
3. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers 
 Thijmen meldt dat de Fabriek nog een half jaar open blijft en dus heeft hij zijn werkzaamheden hervat. 

De JAC is blij dat hij weer aan het werk is en hoopt nog op een lange samenwerking.  
 Thijmen krijgt het gastenboek mee om in de Fabriek te leggen nu deze weer geopend is. Mensen die De 

Fabriek bezoeken kunnen daarin een bericht achterlaten voor de JAC. Ook zal hij nieuwe fietslampjes, 
bierviltjes en posters (zodra die gedrukt zijn) in de Fabriek uitdelen.  

 Thijmen wil graag meedenken over hoe je meer leden zou kunnen werven voor de JAC. WK neemt 
hierover contact met hem op.  

 Thijmen heeft Dana meegenomen en zij stelt zichzelf voor aan de JAC. Ze is stagaire bij Thijmen en 
loopt dus een tijdje met hem mee.   

 Jochem Kneppers is aanwezig vanuit zijn betrokkenheid bij lijst 8. Ook Joris Kneppers voegt zich later 
op de avond bij het publiek.   

 Ook mevrouw Spil en mevrouw Verschoor zijn aanwezig.  
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4. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
 Omdat de secretaris tijdelijk zijn taken heeft neergelegd vanwege persoonlijke omstandigheden zijn de 

notulen van de vorige vergadering nog niet verstuurd. VV zal er zorg voor dragen dat dit alsnog gebeurt. 
Ook de nieuwsbrief van afgelopen maand zal VV alsnog versturen. 

 Uitgegaan: agenda vergadering 26 januari 
 Ingekomen: nieuwjaarswens van 4/5 mei comité 
 
5. Samenwerking JAC en de Gemeenteraad / College 
 De JAC vindt het fijn dat hen de griffiebrieven nu structureel per mail worden toegezonden. Zij hoopt 

hierdoor sneller te kunnen inspelen op actuele bespreekpunten binnen de Raad.  
 De JAC spreekt nadrukkelijk de wens uit gevraagd te worden advies uit te brengen over zaken waarvan 

de Raad en het College graag advies willen van de JAC. Mevrouw Spil vertelt dat er een aantal 
belangrijke zaken speelt waarover ze graag advies zou willen in de toekomst:  

o Jeugdreclassering 
o Jeugdzorg 
o De Fabriek  
o Nota Jeugd  

 Mevrouw Spil nodigt de JAC-leden uit meer nadrukkelijk aanwezig te zijn bij een Raadsvergadering door 
bijvoorbeeld alle Raadsleden van te voren even de hand te schudden en zich voor te stellen. Nu valt het 
vaak niet op dat er JAC-leden aanwezig zijn. De JAC dankt mevrouw Spil voor dit advies. JAC-leden 
proberen daarnaast altijd de rode JAC-polo te dragen op dat soort gelegenheden, zodat ze makkelijker 
te herkennen zijn.  

 Mevrouw Verschoor zal een tijdsplanning doorsturen van de opzet van het onderzoek naar hoe het 
jongerenwerk op dit moment in onze gemeente functioneert en hoe dat verbeterd zou kunnen worden.  

 Zodra het nieuwe DB (dagelijks bestuur) is gekozen, zullen zij de financiële situatie met mevrouw 
Verschoor doorspreken.  

 
6. Gastenboek n.a.v. nieuwjaarsmarkt 
 WK heeft uitgewerkt welke aantekeningen zijn gemaakt in het gastenboek. Concluderend kan gezegd 

worden dat veel mensen vragen of de JAC meer aandacht wil besteden aan haar adviserende rol en dat 
het belangrijk is dat ook jongeren uit Abcoude meer betrokken raken.   

 AB legt de laatste hand aan de tekst die achterop de flyer gedrukt zal worden. Deze stuurt ze rond 
binnen de JAC.   

 
7. Presentaties VLC scholen gemeenschap 
 Omdat dit de laatste vergadering is van VV, neemt CK het contact met het VLC (via mevrouw ter Punt) 

van hem over.  
 Mevrouw Verschuren (VLC) heeft aangegeven de leerlingen goed voor te willen bereiden op de JAC 

presentaties; dit zal gebeuren via de mentoren. De JAC is hier heel blij mee en hoopt dat de presentaties 
hierdoor beter/ rustiger zullen verlopen dan vorig jaar.   

 De presentaties worden in lokalen gegeven in plaats van in de collegezaal; de groep is dan kleiner zodat 
de leerlingen beter met elkaar in discussie kunnen treden. Thijmen is bereid mee te helpen met de 
presentaties en de groepsdiscussies.  

 CK brengt de nieuwe JAC-posters naar het VLC wanneer deze gedrukt zijn.  
 CK stuurt een datumprikker rond met daarop de data waarop de JAC welkom is op het VLC om de 

presentaties te verzorgen. Via de datumprikker schrijven de JAC-leden zich in voor een dagdeel.  
 Tijdens de presentaties wordt reclame gemaakt voor bijeenkomst die door de gemeente georganiseerd 

zullen worden om jongeren te laten meedenken over welke bestemming de Fabriek nu moet krijgen en 
welke kant het op moet met het jongerenwerk binnen onze gemeente.  

 
8. Advies skatebaan Vinkeveen 
 Het advies is akkoord bevonden en zal met enige aanvullingen verstuurd worden door VV. Hij blijft dit 

project volgen omdat hij de meeste contacten heeft met mensen die zich met skaten bezig houden. 
 Thijmen adviseert VV zich niet alleen te concentreren op de baan in Vinkeveen, maar direct alle 

skatebanen te controleren. Met die gegevens zou hij het bestaande advies kunnen aanvullen.  
 VV stuurt het advies door naar Thijmen.  
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9. Nieuwsbrief 
 De nieuwsbrief is af, maar wordt nog aangevuld met een bericht over de kauwgumpakjes. Deze wordt 

rondgestuurd binnen de JAC.  
 Nieuwe onderwerpen voor de nieuwsbrief van februari:  

o Aftreden VV en NB (en dus ook wervende tekst om nieuwe leden te trekken) 
o (advies) Skatebaan 
o De Fabriek: hoe kan de fabriek nu gebruikt gaan worden? 
o Training advies schrijven die de JAC gaat volgen 
 

10. Advies training 
 Donderdag 2 februari 18.30 wordt de adviestraining verzorgd door Leon Palmen. AB stuurt de factuur 

door naar mevrouw Verschoor. Alle JAC-leden zullen op de training aanwezig zijn.  
 LS schrijft over deze training een tekst voor op de website en voor in de nieuwsbrief. VV laat LS zien hoe 

de site bijgehouden kan worden zodat zij gemaakte foto’s en tekst zelf online kan plaatsen. LS neemt 
hierin dus de taken van VV over na zijn vertrek.   
 

11. Nieuwe leden (promotie) 
 WK wordt verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden en zal hierin verschillende activiteiten 

aansturen. Hij vraagt verschillende JAC-leden om op sportlocaties leden te werven, in Tumult en via de 
media.  

 Dianne van Tessel heeft veel contact met jongerenvrijwilligers en kan benaderd worden om jongeren 
voor de JAC te vragen.  

 De heer Kneppers heeft een lijst met verschillende contactgegevens die misschien van nut kunnen zijn. 
WK vraagt hem per mail naar deze lijst.   

 Mevrouw Spil adviseert om aan de raadsleden een brief te sturen en hen te vragen om hun eigen 
kinderen eens uit te nodigen een JAC-vergadering bij te wonen; misschien dat de politieke 
betrokkenheid overslaat.   

 
12. Externe begeleiding JAC (WMO) 
 De WMO vergadert op woensdag 8 februari en heeft gevraagd of er JAC-leden bij aanwezig kunnen zijn. 

WK, AB en NB zullen hierbij aanwezig zijn. 
 Zij zullen vragen of iemand van de WMO raad de JAC wil begeleiden.  
 
13. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 
 Aan mevrouw Spil wordt gevraagd met welke frequentie ze wil langskomen op JAC-vergaderingen (met 

meneer van Breukelen was de afspraak gemaakt dat hij één keer in de drie maanden langskwam) en of 
ze het überhaupt zinvol vindt een JAC-vergadering bij te wonen. Mevrouw Spil complimenteert de JAC 
met haar wijze van vergaderen een geeft aan dat ze bij belangrijke bespreekpunten graag uitgenodigd 
wordt. Het lijkt haar namelijk niet praktisch afspraken vast te leggen over hoe vaak ze aanwezig zal zijn 
omdat ze niet weet of dat haalbaar is in verband met diverse belangrijke zaken die voorrang krijgen 
(herindeling, financiën etc.).   

 
14. In besloten kring wordt een nieuwe voorzitter kiezen 
 Unaniem is Wouter Kroese gekozen tot nieuwe voorzitter van de JAC. Hij wordt gefeliciteerd door alle 

aanwezigen. VV wordt bedankt voor zijn inzet en enthousiasme en krijgt een presentje overhandigd van 
mevrouw Spil. Ook NB krijgt een presentje aangeboden om haar te bedanken voor haar grote inzet voor 
de JAC. De JAC-leden gaan nog een teambuildingsactiviteit ondernemen en zullen dan in besloten kring 
afscheid nemen van NB en VV.  

 
15. Afsluiting 
 WK sluit de vergadering om 22.05.  
 
 Actielijst 
 
Wat Wie 
Factuur doorsturen AB 
Tekst voor op de website over de inzendingen JAC-design wedstrijd VV 
Nieuwe nieuwsbrief schrijven LS 
Oude nieuwsbrief online plaatsen LS 
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Woonwensenonderzoek advies afmaken en rondsturen WK 
Datum prikken CK 
Brief aan de Raad en het college formuleren VV 
Maken achterkant tekst flyer AB 
 LS 
Prijs plus promotiemateriaal regelen bij Nick van der Klundert VV 
Nieuwsbrief schrijven LS 
Internetbericht Dag van de dialoog schrijven (pas mogelijk als het dromenboek is 
uitgebracht. Zodra dat is ontvangen schrijft MK naar aanleiding van de JAC-dromen een 
stukje).  

MK 

Felicitatiekaartje sturen Abdel CK 
Contact onderhouden met VLC en brengen promotiemateriaal  CK 
Datumprikker VLC presentaties rondsturen bij JAC-leden CK 
Datum vastleggen teambuildingsactiviteit en organiseren ervan CK 
Aanvullen skatebaan advies VV  
Doorsturen skatebaan advies aan Thijmen VV 
Afkortingen van de website afhalen VV VV 
Nieuwsbrief (jan.) rondsturen LS  
Factuur doorsturen naar mevrouw Verschoor AB 
Contact onderhouden WMO raad AB 
Stukje schrijven voor op de website over dat Anna haar prijs in ontvangst heeft genomen, 
wat ze daar van vond (vragen aan Anna of dat gepubliceerd mag worden) en een foto van 
het kauwgumpakje dat ze heeft ontworpen. 

VV 

Uitnodigen volgende vergadering Remco Vis, Jorris Kneppers, (…) Asafiati, Brigitte 
Burger en Jildou.  

WK 

 
 


