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Jaarverslag Jeugdcommissie (JC) 2015 

In het jaar 2015 heeft de JeugdCommissie acht activiteiten gepland. 
Twee voor alle leeftijden, drie voor de jeugd en drie voor de senioren. 
Daarnaast zijn er, in verband met het vijftigjarig jubileum van onze brigade, door andere commissies/werkgroepen 
een aantal activiteiten georganiseerd waar de JeugdCommissie zijn medewerking aan heeft verleend. 

Alle leeftijden 
Op 3 januari mochten onze leden de eerste duik maken, om vervolgens gezamenlijk te gaan ontbijten. Vierendertig 
vroege vogels doken met elkaar het nieuwe jaar in. Op 31 oktober hebben vijfenvijftig personen die duik herhaald; 
zij gingen zwemmen in het Sportiom in Den Bosch.  

Jeugdleden 
Zevenendertig kinderen speelden op 21 februari een potje glowgolf in Capelle aan den IJssel. Op 25 april kregen 
zestien kinderen een workshop Varend Redden. Zij doorstonden regen, wind en kou om les te krijgen van onze 
eigen vaarploeg. Op 28 november vereerden Sinterklaas en zijn pieten ons met een bezoek in ‘de Onderduiker’. 
Twintig kids verwelkomden hen na een het spelen van leuke sinterklaasspellen. 

Seniorleden 
Op 28 februari werden negen leden opgesloten. Zij moesten zichzelf binnen een uur bevrijden uit de Escaperoom in 
Breda. Na de Varend Redden-workshop op 25 april kwamen tien senioren opwarmen, chinees eten en film kijken in 
‘de Onderduiker’. Nadat sinterklaas in ‘de Onderduiker’ uitgezwaaid was mochten de seniorleden met elkaar het 
sinterklaasspel gaan spelen. Acht leden genoten op 28 november van het spel en de erna vertoonde film. 

Bezetting JeugdCommissie 
In januari 2015 bestond de JeugdCommissie uit: 
Diana Erkelens, Martine Stam, Els de Jong, Joella den Breejen en Suzanne Heikoop.  
In september is Pamela den Adel de commissie komen versterken. Per november 2015 heeft Diana Erkelens haar 
taken voor de JeugdCommissie neergelegd. Per maart 2016 legt Suzanne haar taak als hoofd JC neer.  
Zij zal de commissie echter wel blijven vertegenwoordigen binnen het bestuur. 

Met ingang van de ledenvergadering 2016 bestaat de JeugdCommissie uit: 
Martine Stam:  Hoofd JC & opgavenadministratie 
Els de Jong: Penningmeester & Inkopen 
Joëlla den Breejen: PR 
Pamela den Adel:  PR 

Vanaf de ledenvergadering onstaat er een vacature binnen de JeugdCommissie. 
Wilt u/wil jij de JC versterken? Neem dan contact op via onderstaand emailadres! 

Voor 2016 hebben we voor jong en oud weer een aantal erg leuke activiteiten uitgezocht. 
Kunnen we u/jou weer verwelkomen? 

De JeugdCommissie 
jc@hgrb.nl 


