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Jaarverslag Jeugd Commissie (JC) 2016 
 
De Jeugd Commissie (JC) heeft dit jaar tien activiteiten georganiseerd met een totale opkomst van 224 
deelnemers. De activiteiten waren verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Zo zijn er twee 
activiteiten geweest voor alle leeftijden, vier voor de jeugd en vier voor de senioren. 
 
Voorjaar 2016  
Dit jaar zijn er in januari 42 leden het nieuwe jaar goed ingedoken met de traditionele Nieuwjaarsduik en 
het Nieuwjaarsontbijt in de Onderduiker. Daarmee ook de best bezochte activiteit van het jaar. 
 
In maart zijn er 32 jeugdleden gaan bowlen in Gorinchem. Met een tekening van een boot met cijfers in de 
aanslag moesten ze zo snel mogelijk alle punten zien te scoren die op de boot stonden. Zeven 
seniorenleden gingen diezelfde dag naar escaperoom Breda om zien te ontsnappen uit het Flight48. En 
dat lukte met nog enkele minuten op de klok. 
 
In april stond een bootcamp op de planning, 20 kinderen deden actief mee met alle sportieve 
bootcamponderdelen. Er werd gerend, gesprongen, getijgerd en gesleept. 
 
In juni werd er wederom een actieve activiteit voor de jeugd georganiseerd, namelijk klimmen in het 
Biesboschpark! Totaal 33 actievelingen kwamen klimmen op deze hete dag (28 graden). Een week later 
was het tijd voor de senioren om actief te doen met zeilen. Met drie zeilboten en 14 deelnemers werd het 
uiteindelijk meer een zwemfestijn doordat er weinig wind stond, maar desondanks erg gezellig 
 
Najaar 2016  
In oktober zijn de Merwelanden in Dordrecht onveilig gemaakt door onze jeugdleden en senioren. In de 
middag op 8 oktober werd er door 15 jeugdleden gesmokkeld, getikt en heen en weer gerend tijdens het 
levend kwartet, vlaggenrovertje en het smokkelspel. ‘s Avonds werd er door de 16 senioren ongeveer 
hetzelfde gedaan alleen dan in het donker, super spannend! Uiteraard met na afloop een bezoek aan de 
McDonald's. 
 
Op 26 november kwam sinterklaas de Onderduiker bezoeken waar er 25 kinderen op hem aan het 
wachten waren, nadat ze een fotospeurtocht en sintquiz hadden gedaan. De pieten en de sint maakten er 
écht een geweldig feest van! Een week later was het tijd voor het Lifeguard 
TafelTennisVoetBalDartToernooi, oftewel de LG TaTeVoBaDaTo in de Onderduiker. Twintig 12+ers 
gingen in tweetallen de strijd met elkaar aan op de Tafeltennistafel, de Tafelvoetbaltafel en op het 
Dartbord. Daarnaast was er van te voren een hamburgerbuffet en werd er tussen de wedstrijden door met 
een hapje, drankje en muziekjes hard gechilld op de banken, en uiteraard hard aangemoedigd! 
 
Bezetting JC 
Tot februari 2016 bestond de Jeugd Commissie uit Martine Stam, Els de Jong, Joella den Breejen, 
Pamela den Adel en Suzanne Heikoop. In maart is Suzanne uit de JC gestapt om zich volledig te richten 
op haar nieuwe taak als secretaris in het bestuur. 
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Per januari 2017 bestaat de Jeugd Commissie uit: 
 
Martine Stam:   Hoofd, Administratie opgaven, PR Facebook en Website  
Els de Jong:   Penningmeester, Inkopen  
Joëlla den Breejen:  Algemeen lid/PR zwembad  
Pamela den Adel:  Algemeen lid/PR zwembad 
 
We zijn nog hard op zoek naar mensen die het leuk vinden om activiteiten te verzinnen en te organiseren 
voor de jeugd- en seniorenleden! Dus lijkt het je leuk om zelf te bepalen over de activiteiten komend 
seizoen of hou je/houdt u gewoon van organiseren, spreek dan één van de JC-leden aan of stuur een 
mailtje naar onderstaand mailadres. Kunnen we u/jou weer verwelkomen bij de activiteiten? 
 
De Jeugd Commissie 
jc@hgrb.nl 
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