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Jaarverslag JeugdCommissie (JC) 2012 

 

In het jaar 2012 heeft de JeugdCommissie twaalf activiteiten gepland. Twee voor alle leeftijden, vijf voor 
de jeugd en vijf voor de senioren. Één activiteit voor alle leeftijden is niet doorgegaan, een jeugd- en een 
senioractiviteit zijn samengevoegd. Het actiegeld van de speculaasactie van 2011 is gebruikt bij de 
bioscoop.  
 
Alle leeftijden 
We begonnen het jaar als vanouds met het Nieuwjaarsontbijt. Dertig leden doken op 7 januari het 
nieuwe jaar in. Op 11 februari zouden vijfentwintig leden gaan schaatsen in Breda. Omdat op die dag ook 
de Molentocht werd geschaatst is in overleg met de leden de activiteit afgelast. Op 12 mei zijn de 
activiteiten ‘kanoën’ (jeugd) en ‘Poldersporten’ (senior) samengevoegd tot ‘kanoën’ (alle leeftijden). 
Dertien personen gingen mee. 
 
Kinderen 
Op zaterdag 31 maart kwamen drieëndertig kinderen pannenkoeken versieren en bingoën.  
Drieëntwintig kinderen kwamen modderig thuis van de wildspeeltuin in Rotterdam. Daar mochten ze op 
9 juni lekker spelen. Tweeëntwintig leden hebben op 29 september de film ‘Madagascar 3’ gezien. 
Sinterklaas kwam ook weer langs: op 1 december nam hij zeventien cadeautjes mee. 
 
Senioren 
Veertien senioren zijn op 31 maart in Brielle wezen lasergamen. Outdoor dit keer. De barbecue van 15 
juni werd door achttien personen bezocht. Ook de senioren gingen naar de bioscoop: Negen leden 
hebben op 29 september de film ‘Ted’ gezien. Het sinterklaasspel van 8 december was voor herhaling 
vatbaar. Vijftien personen hebben deelgenomen. 
 
Bezetting JeugdCommissie 
In januari 2012 bestond de JeugdCommissie uit: Diana Erkelens, Marjolein van Diepen, Martine Stam, 
Rick Ambachtsheer, Sietse van den Berg en Suzanne Heikoop. Rick en Sietse verlaten de Jeugd-
Commissie. Zij deelden een taak en daarom hebben we nu één vacature. 
 
Bezetting JeugdCommissie 2012/2013: 
Suzanne Heikoop:  Hoofd, bestuurslid, PR  
Marjolein van Diepen:  Kasbeheer 
Martine Stam:   Administratie opgaven, vervoer 
Diana Erkelens - van der Waal: Inkopen 
 
Voor 2013 hebben we voor jong en oud weer een aantal erg leuke activiteiten uitgezocht. 
Kunnen we u/jou weer verwelkomen? 
 
De JeugdCommissie (jc@hgrb.nl) 


