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Jaarverslag 2019– Jeugdcommissie (JC) 
 
De Jeugdcommissie heeft in 2019 zeven activiteiten georganiseerd met een totale opkomst van rond 
de 130 leden en introducees! De activiteiten waren verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Zo 
is er één activiteit geweest voor alle leeftijden, drie voor de jeugd en drie voor de senioren.  
 

Voorjaar 2019 
Op zaterdag 5 januari doken 33 leden het nieuwe jaar in met de traditionele Nieuwjaarsduik in het 
zwembad en het Nieuwjaarsontbijt in De Onderduiker. Wederom erg gezellig, van iedere 
leeftijdscategorie was er wel iemand aanwezig. 
 
Op 9 maart reisden 34 jeugdige leden plus begeleiding af naar Jumpsquare Nieuwegein, waar zij zich 
een uur lang mochten uitleven op alle daar aanwezige trampolines. Dit viel bij iedereen zeer goed in 
de smaak. Na afloop was er nog wat te drinken en wat lekkers, waarna we moe maar voldaan weer 
terugreden naar De Onderduiker.  
 
Diezelfde avond durfden 12 sportieve seniorleden de uitdaging aan om te gaan boulderen. Ook dit 
was een zeer geslaagde activiteit.  
 

Najaar 2019 
Vrijdagavond 4 oktober werd De Onderduiker omgetoverd naar Duitse sferen voor een heus 
oktoberfest! Weliswaar zonder bier, maar mét broodjes Frankfurterworst en de gebruikelijke hapjes uit 
de frituur kon ieder met een gevulde maag naar huis gaan. De vaste ‘vrijdagavondbezoekers’ van De 
Onderduiker waren van de partij plus nog een paar vrolijke tieners.  
 
De dag erna, 5 oktober, stond er een plaatjesmysterie gepland voor de jongste leden t/m 11 jaar. 
Misschien klonk het te mysterieus, misschien had het een andere reden, maar wegens te weinig 
aanmeldingen kon deze activiteit helaas niet doorgaan.  
 
Dan naderen we alweer bijna het einde van het jaar, want op 30 november vereerde sinterklaas en 
vier van zijn pieten De Onderduiker met een bezoek! Er waren 19 jeugdleden aanwezig om dit feest 
mee te vieren. Er werd gezellig gezongen, gedanst, buiten tikkertje gespeeld, binnen spelletjes 
gedaan, pepernoten en chocolademelk genuttigd, kortom een middag met veel variatie. Voor ieder 
kind was er natuurlijk een mooi cadeau.  
 
Die avond gingen 15 seniorleden naar Zwijndrecht om te bowlen en daarna te genieten van een 
heerlijke en gezellige gourmetavond.  

 

Bezetting JC 
In 2019 bestond de Jeugdcommissie uit Martine Stam, Joëlla den Breejen, Yvonne de Ruijter, Pamela 
den Adel en Jeannet de Klark. In de loop van het jaar hebben Pamela en Martine hun taken 
neergelegd. Wij bedanken hen voor hun inzet voor de JC. Per januari 2020 komt Carlijn Varekamp de 
commissie versterken. Er is dus nog 1 vacature. Hopelijk kan deze vacature snel vervuld worden, 
zodat de Jeugdcommissie ook in 2020 weer leuke activiteiten kan aanbieden voor alle leden.  
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