
Programma Verkiezing Kinderburgemeester 

gemeente Noardeast-Fryslân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 3 november 2021 vanaf 15.30 uur in 

de raadszaal van het gemeentehuis in Kollum. 

Deze bijeenkomst is te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij 

Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op 

www.riednoardeast-fryslan.nl. 

 

http://www.riednoardeast-fryslan.nl/


Programma woensdag 3 november 2021 

 

15.00 uur Inloop gemeentehuis 

 Koffie/thee en fris staan klaar in de hal 

 

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter,  

de heer Anton van der Aar 

15.35 uur Marije Adema spreekt de kandidaten bemoedigend toe. 

 

15.40 uur Presentaties 7 kandidaten (3 minuten per kandidaat) 

 

16.15 uur Pauze en juryberaad 

  Koffie/thee en fris staan klaar in de hal 

 

16.30 uur Uitslag juryberaad en opdracht voor de drie finalisten 

 

16.40 uur Voorbereidingstijd drie finalisten 

 

16.50 uur Start finaleronde 

  

17.00 uur Juryberaad 

    

17.15 uur Bekendmaking voordracht kinderburgemeester aan 

gemeenteraad op 4 november 2021 

  

17.30 uur Afsluiting 

  



Namen kandidaten en volgorde presentaties 

De volgorde van de presentaties wordt ter plekke bepaald 

 

15.40 uur - Kandidaat 1 

 

15.45 uur - Kandidaat 2 

  

15.50 uur - Kandidaat 3 

  

15.55 uur - Kandidaat 4 

  

16.00 uur - Kandidaat 5 

 

16.05 uur - Kandidaat 6 

 

16.10 uur - Kandidaat 7 

  

Dagvoorzitter 

Anton van der Aar raadslid  

 

Samenstelling jury 

Manon van der Meij-Baron voorzitter jury / raadslid 

Johannes Kramer burgemeester gemeente Noardeast-Fryslân 

Marije Adema  voormalig kinderburgemeester gemeente 

Noardeast-Fryslân 

Fenny Reitsma-Hazelhoff raadslid en buddy kinderburgemeester  

Johan Talsma  raadslid  

 

 

 

 

 

 



 

 

Spelregels 

1. Elke kandidaat mag familie, vriendjes of vriendinnetjes meenemen naar de 

bijeenkomst. Maximaal 4 personen. 

 

2. Elke kandidaat houdt een presentatie van maximaal drie minuten waarin 

hij/zij: 

- zich kort voorstelt 

- aangeeft waarom hij/zij graag kinderburgemeester wil worden 

- waarom hij/zij geschikt is als kinderburgemeester 

- wat hij/zij graag zou willen doen als kinderburgemeester  

 

 Haak daarbij in op wat op het aanmeldformulier stond! Zie hieronder. 

 De kinderburgemeester …. 

- woont in Noardeast-Fryslân 

- zit in groep 7 

- heeft tijd 

- vindt het leuk om in de belangstelling te staan 

- vindt het leuk om op te komen voor de belangen van kinderen 

- praat goed en vlot (het liefst ook in het Frysk) 

 

 Wat doet de kinderburgemeester? 

- Je bent, samen met de echte burgemeester, aanwezig bij activiteiten voor 

kinderen, zoals de intocht van Sinterklaas, openingen en Koningsdag. 

- Je houdt bij sommige van die activiteiten een toespraakje. 

- Kinderen kunnen bij jou terecht als ze ideeën hebben over de gemeente. 

 En jij gaat soms naar de gemeenteraad om daarover te vertellen. 

- Als je kinderburgemeester wordt, ben je dat tot juli 2023. 

 

 De jury kan je misschien nog een vraag stellen.  

 

3. De presentatie moet je uit je hoofd doen, maar een spiekbriefje met een 

paar woorden mag je meenemen. Als je doorgaat naar de finale, dan mag je 

ook een spiekbriefje gebruiken. 

 

4. De jury let bij de beoordeling op: 

- wijze van presentatie en algehele indruk 

- taalgebruik 

- originaliteit  

- de inhoud 

 

5. Alle aanwezigen zijn rustig bij de presentatie van de kandidaten. 



 

Installatie kinderburgemeester 

 

De installatie van de nieuwe kinderburgemeester vindt plaats in de 

raadsbijeenkomst van donderdag 4 november 2021 om 19.00 uur. 

 

Deze bijeenkomst is ook te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij 

Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op  

www.riednoardeast-fryslan.nl. 

 

http://www.riednoardeast-fryslan.nl/

