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Jaarverslag JeugdCommissie (JC) 2013

In het jaar 2013 heeft de JeugdCommissie twaalf activiteiten gepland.
Twee voor alle leeftijden, vijf voor de jeugd en vijf voor de senioren.
Één activiteit voor de senioren is niet doorgegaan.

Alle leeftijden
Op  vijf  januari  mochten  onze  leden  de  eerste  duik  maken,  om  vervolgens  gezamenlijk  te  gaan  ontbijten.
Eenendertig vroege vogels doken met elkaar het nieuwe jaar in. Op zestien februari bonden negentien personen de
ijzers onder. Ze vonden hun weg op de schaatsbaan in Breda.

Jeugdleden
Dertig kinderen gingen na de kookworkshop met lekkers naar huis. Deze vond plaats op zes april.  Twintig kids
gleden  op acht  juni  met  banden van  de borstelbaan  in  Bergschenhoek.  Zij  kwamen  tijdens het  ‘Splashtuben’
allemaal nat maar vrolijk uit de waterbak die onderaan de helling lag. Het bootbowlen op vijf oktober was een
groot succes. Vijfentwintig kinderen bowlden bij ‘de Ooievaar’ hun bootkaart vol. Op dertig november vereerden
Sinterklaas en zijn pieten ons met een bezoek in ‘de Onderduiker’. Achtentwintig kids verwelkomden hen na het
pannenkoeken eten.

Seniorleden
Op zes  april  werden negen leden gedropt  op de dijk  bij  Neerrijnen.  Samen met de twee wachtende JC-leden
konden zij het eindpunt, de McDonald’s in Waardenburg, wel waarderen. De jaarlijkse barbecue vond plaats op
vijftien juni. Tweeëntwintig personen prikten een vorkje mee. Op vijf oktober stond er een avondje bioscoop op de
planning. Vanwege de tegenvallende bioscoopagenda en het aantal opgaven is deze activiteit gecanceld. Nadat
sinterklaas  in  ‘de  Onderduiker’  uitgezwaaid  was  mochten  de  seniorleden  met  elkaar  gaan  wokken  en
sinterklaasbowlen. Achttien leden genoten van het wokbuffet in Papendrecht. 

Bezetting JeugdCommissie
In januari 2013 bestond de JeugdCommissie uit: Diana Erkelens, Marjolein van Diepen, Martine Stam en Suzanne
Heikoop. Er was op dat moment één vacature. Die heeft Els de Jong in september 2013 ingevuld.

Bezetting JeugdCommissie 2013/2014:
Suzanne Heikoop: Hoofd, bestuurslid, PR 
Marjolein van Diepen: Kasbeheer
Martine Stam: Administratie opgaven, vervoer
Diana Erkelens - van der Waal: Inkopen
Els de Jong: Algemeen lid.

Voor 2014 hebben we voor jong en oud weer een aantal erg leuke activiteiten uitgezocht.
Kunnen we u/jou weer verwelkomen?

De JeugdCommissie
jc@hgrb.nl
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