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Jaarverslag Jeugdcommissie (JC) 2017 
 
De Jeugdcommissie heeft in 2017 tien activiteiten georganiseerd met een totale opkomst van 275 
deelnemers; 51 meer dan in 2016! De activiteiten werden georganiseerd voor verschillende 
leeftijdscategorieën. Er zijn twee activiteiten geweest voor alle leeftijden, vier voor de jeugd en vier voor 
de senioren.  
 
Voorjaar 2017 
Dit jaar zijn er in januari 36 leden het nieuwe jaar ingedoken met de traditionele nieuwjaarsduik en het 
nieuwjaarsontbijt in de Onderduiker. Het was erg gezellig en van iedere leeftijdscategorie was er wel 
iemand aanwezig! 
 
In februari zijn er 63 leden en introducés (onder andere ouders) gaan zwemmen in het Tikibad. Dit was 
tevens de best bezochte activiteit van het jaar. Met een grote stoet auto’s zijn we naar Wassenaar 
gereden, waarna we heerlijk hebben gegleden en gezwommen.  
 
In april stonden er twee activiteiten op de planning; 1 voor de senioren en 1 voor de junioren. De 30 
junioren kregen een échte varend redden workshop, waarbij ze mochten varen, EHBO’en en brancard 
sjouwen. Met 10 senioren is er een bosspel gedaan, waarbij ze een moord moesten oplossen (Cluedo). 
De jongens en meiden gingen tegen elkaar; het was een spannende strijd! 
 
In juni werd er wederom een actieve activiteit voor de jeugd georganiseerd, namelijk kanoën bij de molens 
van Kinderdijk! Totaal 36 actievelingen gingen roeien op deze natte dag. Gelukkig maakte de regen de 
sfeer er niet minder om en was het super gezellig. De senioren werden ’s avonds actief in Brielle met het 
outdoor lasergamen. Met laserguns in de aanslag was het een ware strijd tussen de 14 deelnemers! 
 
Najaar 2017 
In oktober werd er in de Onderduiker hard geklust en geknutseld. In de middag werd er door 30 
jeugdleden gezaagd, geschilderd en gelijmd. ‘s Avonds maakten 18 senioren de bowlingbaan in 
Gorinchem onveilig, met uiteraard na afloop een snack bij de McDonald’s ernaast.   
 
Eind november kwam Sinterklaas de Onderduiker bezoeken, waar er 20 kinderen op hem aan het 
wachten waren, nadat ze pannenkoeken hadden gegeten en spelletjes hadden gedaan. De Pieten en de 
Sint maakten er écht een geweldig feest van! ’s Avonds  was het tijd voor een Sinterklaasspel in de 
Onderduiker. Dertien 12+ers gingen los met de dobbelsteen en op het dartbord om de mooiste cadeaus te 
veroveren. Met snacks, een muziekje en lekkere banken om op te zitten werd het een erg chille en 
gezellige avond! 
 
Bezetting Jeugdcommissie. 
In 2017 bestond de Jeugdcommissie uit Martine Stam, Els de Jong, Joella den Breejen, Pamela den Adel 
en Yvonne de Ruijter. Met ingang van de ALV in 2018 zal Els de JC gaan verlaten. Wij willen Els 
bedanken voor haar inzet in de JC. In 2018 zal ze bezetting bestaan uit Martine Stam, Joëlla den Breejen, 
Pamela den Adel en Yvonne de Ruijter. Daarnaast zullen er vanaf de ALV 2 vacatures openstaan. 
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