
 

 

Verslag en werkplan jeugdraad 

 

Een korte terugblik op seizoen 2017/2018: 

Het afgelopen seizoen heeft zich gekenmerkt door het invoeren van de nieuwe 

vergaderstructuur. Dit heeft zich tot volle tevredenheid ontwikkeld. 

De diverse jeugdgroepen hebben naar tevredenheid geopereerd, Pax 

daarentegen heeft niet gerealiseerd wat de leiding gedacht had, zij hebben 

grotendeels stilgelegen. Ook door wat problemen met de BOA's van de 
gemeente. Er is momentewel een nieuwe groep in wording die Pax weer wil 

oppakken. Ditmaal geen alcohol beneden de 18. 

Het beleidsplan heeft nog geen update gekregen dit vanwege de invoering van 

de nieuwe vergaderstructuur en de (merendeels) afwezigheid van Lyndia, 

notuliste en penningmeester, vanwege haar zwangerschapsverlof. Deze taak 

kwam grotendeels bij een ander te liggen. 

Aan de start van het nieuwe seizoen hebben vertegenwoordigers van diverse 

jeugdgroepen samen mede de startzondag (18/19) vorm gegeven. 

Vooruitblik op het nieuwe seizoen 2018/2019: 

De kerk als oefenplaats voor de samenleving lijkt bij uitstek bij de diverse 

jeugdgroepen te passen: Basics, Schakeltje, Search en 16+ hebben regelmatig 

onderwerpen die niet alleen met het geloof te maken hebben, maar ook met de 

samenleving. Bij de clubs is heel jonge leiding die leert met kinderen om te gaan 

en bij Pax mag het bestuur zelf de toko leiden. Dit gaat natuurlijk met vallen en 

opstaan. 

Het volgend seizoen willen wij de nieuwe vergaderstructuur continueren en 
borgen. Het doel is opnieuw een inspiratieavond en tweemaal een vergadering 

met alle jeugdgroepen te beleggen.  

 

Ook gaan wij Sirkelslag spelen met een aantal groepen in het najaar en voorjaar. 

We stimuleren de samenwerking tussen o.a. de clubs en Basics en hopen hierbij  

op een brugfunctie tussen de groepen. 

Pax en de clubs willen wij extra aandacht geven, we willen hiertoe gesprekken 

aangaan met ouderbesturen en leiding. 

Wij willen de Pax ruimte ook gaan gebruiken (met name Marjan) om jongeren 

vanaf 16 jaar uit te nodigen voor wat serieuze bezigheden. 

We hebben nog wel openstaande vacatures, met name bij de 16+ en bij de 

jeugdraad zelf. Voor 16+ is er nog maar 1 leiding, voor volgend seizoen zijn er 
wel 2 toezeggingen. Voor het aanstaande seizoen is een oplossing in 

voorbereiding. 

Bij de jeugdraad zijn er 2 vacatures die niet zijn ingevuld, wij gaan voorlopig zo 

beginnen. We passen de werkwijze wat aan. We hebben geen vaste 

vertegenwoordiger meer per jeugdgroep, de contacten lopen via de gezamenlijke 



 

 

vergaderingen. Uiteraard zijn wij tussen de vergaderingen in bereikbaar. 

Hebben we incidenteel extra mankracht nodig dan proberen wij dit uit de    

jeugdgroepen te halen. 

Jan Kuijvenhoven 

september 2018 


