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Wouter Kroese (Voorzitter) 
Richard Reurings (Secretaris) 
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Christian Kievits 
Laura Schomaker 
Serap Zengin 
Wouter Flipse 
Madeleine Kievits (notulist)  
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Ter Kennisname: 
 
 
Wethouder (E. Spil)  
Raad (Raadsgriffier, M. de Graaf) 
College ( Secretaris)  
Media 
 
Jongerenwerkers: 
Thijmen Klinkhamer 
Jildou Douma 

Datum 26 september 2012 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 

 CK en RK zijn afwezig.   
 Thijmen en Jildou, de jongerenwerkers, zijn aanwezig.  

 
2. Vaststellen notulen 

 De notulen zijn inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld. 
 WK kijkt de notulen redactioneel nog even na en dan worden ze verstuurd.   

 
3. Mededelingen 

 Nieuw aanspreekpunt binnen de gemeente is Leoni Bissit.  
 
4. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers  

 Vraag aan Jildou: hoe kunnen we contact leggen met stichting Tumult? Jildou legt hierop uit hoe de 
organisatie in elkaar steekt en welke verschillende groepen zich bezig houden met de Tumult. Jildou 
verwijst de JAC door naar Kees Water. RR heeft hem namelijk ontmoet tijdens het laatste bezoek 
aan de Tumult en heeft hem beloofd contact te zoeken. 

 Thijmen meldt dat de nieuwe nieuwsbrief van Venig is verzonden. Er is daarin een rubriek voor de 
JAC gereserveerd en Thijmen vraagt of de JAC elke nieuwsbrief over de actuele bespreekpunten 
binnen de JAC zou willen schrijven.  

 Thijmen houdt ook nog contact met WK over hoe hij de JAC nog zou kunnen ondersteunen.  
 Thijmen is nog bezig met de financiën voor een jongerenwerk bus.  

 
5. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 

 Ingekomen: aanmeldingsformulier voor de vrijwilligersprijs 2013, uitnodiging informatieavond 
maatschappelijke stage, mail Petra Verschoor dat ze een ander takenpakket krijgt en de JAC nu 
voortaan een andere contactpersoon heeft, concept woonvisie, ‘youth for the city’ uitnodiging.  

 Verzonden: uitnodiging huidige vergadering.  
 
6. Concept Woonvisie 

 De concept woonvisie wordt geprint en rondgedeeld. Het stuk wordt door de commissies besproken 
op de commissievergadering van 2 oktober. Er wordt besloten geen advies uit te brengen vóór de 
commissievergadering, omdat er dan te weinig tijd om een goed doordacht en gegrond advies te 
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formuleren. Wel wordt besloten een aantal vragen te stellen die het stuk oproept zodat de JAC toch 
haar visie kan geven op het stuk. Voor vrijdagavond moeten de vragen aangeleverd worden bij RR 
en hij zal hier zaterdag een stuk van maken dat ingebracht kan worden op de 
commissievergadering.  

 Op 17 oktober (16.00) hebben LS en WK een afspraak met wethouder Moolenburgh over de concept 
woonvisie en de verdere samenwerking.  

 
7. Afspraak wethouder Spil 

 Op 23 oktober (16.00 uur) hebben RR, SZ en PI een afspraak met wethouder Spil. Vraag is vooral; 
bij welke toekomstige ontwikkelingen kan de JAC een rol spelen? Ook wordt dan kort teruggekeken 
naar hoe het laatste JAC jongerenwerk/De Fabriek is ontvangen. 

 
8. Contact Abcoude   

 Streven is nog steeds om één of twee jongeren uit Abcoude bij de JAC te krijgen naast WF. Jildou 
geeft aan dat er nog wel een aantal jongeren geschikt is en ook interesse heeft. Het is de moeite 
waard om nog eens contact met hen te leggen en de Tumult te bezoeken. Ander doel van dat 
bezoek is om onder deze jongeren te peilen waar ze behoefte aan hebben binnen de gemeente, om 
hen betrokken te krijgen bij waar de JAC mee bezig is.  

 Er wordt gewacht met het bezoek aan de Tumult, op het gesprek met wethouder Spil. Daar komen 
misschien nog onderwerpen aan bod die ter sprake gebracht kunnen worden in het contact met de 
jongeren in Abcoude. WF zal de afspraak uiteindelijk maken.  

   
9. Nieuwsbrief 

 De nieuwsbrief is af, met uitzondering van het item over de woonvisie. WF geeft aan dat hij daar te 
weinig over weet om een nieuwsitem over te schrijven omdat hij nog niet zo lang in de JAC zit. Hij 
vraagt daarom hulp aan SZ die nauw betrokken is geweest bij dit onderwerp.  

 Nieuwsitems nieuwe nieuwsbrief; vervolg woonvisie, wervend stukje voor JAC-leden voor in de 
Venig nieuwsbrief, het uitbrengen van de nieuwsbrief Venig.  

 RR opent de discussie over of het voor de JAC zinvol is om een eigen nieuwsbrief te houden. Er 
wordt besloten dat het goed is om toch – onafhankelijk van Venig – een eigen nieuwsbrief uit te 
brengen omdat de twee organisaties toch elk een eigen doel hebben en de schijn niet moeten laten 
ontstaan dat ze samenvallen.  

 
10. Promotie JAC 

 LS maakt een ontwerp voor de pen en de verticale banner. Ook schrijft ze een tekst voor in de flyer.  
 
11. Samenstelling JAC 

 Rowina Koek is officieel lid van de JAC.  
 Xuee Lont treedt helaas niet toe, ze heeft het te druk met school. 

 
12. Rondvraag 
 LS merkt op dat de takenlijst die een aantal vergaderingen geleden is gemaakt niet wordt nageleefd. 

De terugkerende taken en portefeuilles worden opnieuw verdeeld en LS zal een overzicht maken 
van hoe deze taken verdeeld zullen worden en hoe ze terugkeren op de vergaderagenda.  

 RR pakt het project ‘bedacht voor middernacht’ verder op en kijkt welke rol de JAC hierin zou 
kunnen spelen.  

 
13. Afsluiting 

  WK sluit de vergadering om 22.06.  
 
Actielijst 
 
Wat Wie 
Nieuwe nieuwsbrief schrijven  WF 
Financieel overzicht compleet maken met gegevens over de website (Dik van Vliet) CK 
Contact onderhouden met de jongerenwerkers uit Abcoude om hen te blijven 
betrekken bij JAC-werkzaamheden 

RR 

Contact leggen met VLC voor nieuwe presentaties  CK 
Verticaal ontwerp maken voor op de banner/promotiemateriaal LS 
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Nieuwsbrief online plaatsen LS 
Volgende vergadering nieuwe groepsfoto maken (blijft staan omdat niet alle leden 
aanwezig zijn) 

LS 

Redactioneel nalopen van de vorige notulen  WF 
SZ helpt WF om de nieuwsbrief af te maken.  SZ 
RR zet een link op de JAC-site naar de nieuwe Venig nieuwsbrief (wordt verstuurd 
via mailchimp) 

RR 

LS maakt de ontwerpen af voor het promotiemateriaal LS 
Iedereen aanleveren vragen concept woonvisie Iedereen 
RR samenbrengen vragen concept woonvisie  RR 
WF legt contact met Kees Water van de Tumult uit Abcoude  WF 
CK legt contact met het VLC over de maatschappelijke stage CK 
WF loopt de vorige notulen nog even redactioneel na.  WF 
SZ Helpt WF om de nieuwsbrief af te maken.  SZ 
RR zet een link op de JAC-site naar de nieuwe Venig nieuwsbrief (wordt verstuurd 
via mailchimp) 

RR 

LS maakt de ontwerpen af voor het promotiemateriaal LS 
Aangeven interessegebieden aan LS voor volgende vergadering Iedereen 
 
 
 


