Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 5 november organiseert NJR samen met de provincie de 25e editie van het Provinciaal
Jeugddebat. Deze dag zullen enthousiaste jongeren tussen de 12 en 18 jaar van alle schooltypes
kennis maken met de provincie en in debat gaan met politici. Wij willen u graag van harte uitnodigen
voor dit debat.
Programma Provinciaal Jeugddebat
In de ochtend gaan de jongeren in vier groepen aan de slag gaan met een provinciaal onderwerp. Aan
de hand van de verbetermethodiek en onder begeleiding van oud-deelnemers formuleren de
jongeren een voorstel rondom dit thema.
In de middag leggen de jongeren dit plan aan u voor en gaan daarover met u in debat. Tijdens het
debat proberen de jongeren de politici te overtuigen van hun voorstel, in de hoop dat het plan wordt
overgenomen en daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Een aantal jongeren van het Provinciaal Jeugddebat wordt uiteindelijk door NJR geselecteerd voor het
Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer.
Met de organisatie van deze dag dienen we meerdere doelen. De jongeren kunnen hun stem laten
horen in de provincie. Zij leren zich een mening te vormen, hun standpunt onder woorden te brengen
en deze in het openbaar te verdedigen. Daarnaast werken ze samen met jongeren uit hun provincie en
maken zij kennis met de provinciale politiek. Uit de betrokkenheid en het enthousiasme van de
jongeren blijkt dat ze het een leerzame en interessante dag vinden.
Voor u als statenlid is het een uitgelezen kans om in contact te komen met de jongeren in uw
provincie, om te horen wat er speelt en met hen samen naar oplossingen te zoeken. Hiermee krijgt u
de mogelijkheid om de standpunten, gedrevenheid en passie en van de jongeren in uw provincie van
dichtbij mee te maken.
Wat wordt er van u verwacht?
De rol die u tijdens het debat heeft is om de voorstellen van de jongeren kritisch te bevragen.
Belangrijk is om vragen te stellen, waarop de jongeren antwoord kunnen geven. Wij hopen dat u aan
het einde van het debat overtuigd bent en toezeggingen kunt doen aangaande het voorstel.
Provinciaal Jeugddebat - in het kort
o Individuele inschrijving door jongeren
o Deelnemende jongeren worden verdeeld in 4 (niet politiek-gekleurde) fracties
o Parlementair debat tussen jongeren en statenleden
o Deelname op dinsdag 5 november tussen 13.00 en 16.00 uur
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via tanjakuijpers@njr.nl of 030 - 230 35 82. Hier
kunt u ook terecht voor meer informatie, of met eventuele vragen.
Hopelijk bent u net zo enthousiast als wij en zien we u terug als debater tijdens het Provinciaal
Jeugddebat. Ik zie de aanmeldingen graag tegemoet!
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