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Onderwerp

Vergaderzaal DNA
Bespreking van de werkwijze van de kiescommissie van de
Jeugdparlement verkiezingen en de commissie “Kon na wan”.

Ambtelijke assistentie

Jafari Boldewijn
Cornelly Kejansi

Commissieleden

Aanwezig

SNIP GUILLIANO

x

MATHOERA HUSSAINALI
KRISHNAKOEMARIE

x

RAMSAHAI RAJIV

x

ETNEL PATRICIA NANCY

Afwezig

x

SAPOEN RAYMOND

x

WAIDOE WILLIAM

x

NADING AIDA

x

Met
bericht

Zonder
bericht

Reden
Afwezigheid

x

Toehoorders (DNA-leden)

1. Mw. I. Bink
2. Hr. W. Asadang BSc.

Genodigden

1. De minister van Sport en Jeugdzaken: Dhr. F.
Abdoelghafoer
2. Mw. R. Koningsbloem (Direkteur Jeugdzaken)
3. Dhr. G. Powell (Secretaris Kiescommissie van de
Jeugdparlement verkiezingen)

4. Dhr. D. Malone (Onder voorzitter Kiescommissie van de
Jeugdparlement verkiezingen)
5. Dhr. Boldewijn (Coördinator commissie “Kon na wan”)
6. Mw. Mossels (Lid commissie “Kon na wan")
Korte Inhoud

Middels een presentatie werd er een uiteenzetting gegeven van de
werkwijze van de kiescommissie van de Jeugdparlement
verkiezingen. Uit de presentatie blijkt dat de kiescommissie als doel
heeft gesteld om meer jongeren (lees: stemmers) aan te trekken voor de
Jeugdparlement verkiezingen. Bij de afgelopen Jeugdparlement
verkiezingen is gebleken dat de opkomst van de jongeren heel matig
was. De kiescommissie wilt meer activiteiten ontplooien om de opkomst
bij de verkiezingen te bevorderen. Om dit te realiseren is zij bezig met de
uitvoering van bepaalde programma’s. Verder wilt de kiescommissie
werken aan de identificatie van potentiele kandidaten voor het
Sipaliwini gebied. De jongeren uit dit gebied hebben zich nooit eerder
kandidaat gesteld voor de Jeugdparlement verkiezingen.
Door de commissie “Kon na wan” werd er middels een presentatie een
uiteenzetting gegeven van haar werkwijze. Deze commissie is in het
leven geroepen nadat de minister eerder in het parlement erop
gewezen was, dat ook jongeren met maatschappelijke problemen te
kampen hebben. In dit kader zet de commissie centra op in
verschillende gebieden om jongeren bezig te houden. Het uiteindelijke
doel van de commissie is om landelijk 73 centra op te zetten. Verder
houdt de commissie zich ook bezig met sportactiviteiten voor jongeren,
alsook huiswerkbegeleiding en muzikale vorming van jongeren in de
verschillende centra. Middels deze activiteiten tracht zij hangjongeren
en vroege schoolverlaters toch nog een mogelijkheid te bieden om
hun talenten te ontwikkelen.

Besluiten

geen

Vervolg activiteiten

geen

