
Jeugdcommissie, jaarverslag 2018 
 
De Jeugdcommissie organiseert elk jaar activiteiten voor de jeugdleden, in samenwerking met 
trainers, ouders en anderen, naast de gebruikelijke atletiek-activiteiten en wedstrijden. 
In 2018 werd de Jeugdcommissie gevormd door Jorn van der Kolk, Anne Marije Sparnaaij, Adinda 
Pijpers, TinkaPouw, Tijmen Renaud en Mandy Aartman-Plasmeijer. Jorn van der Kolk heeft na het 
tentenkamp afscheid genomen van de Jeugdcommissie, daarvoor in de plaats is Tijmen Renaud 
gekomen. 
 
Op vrijdagavond 16 maart zijn we met 76 kinderen, trainers, ouders, broertjes en zusjes wezen 
discozwemmen in het Kikkerfort in Breukelen. Na het zwemmen was het tijd voor een ijsje en 
iedereen ging moe, maar voldaan naar huis.  
 
Op vrijdagavond 8 juni en zaterdagochtend 9 juni hebben 74 kinderen (een record aantal) 
gekampeerd op het AKU-terrein. Op vrijdagavond werden de tenten opgezet door de kinderen en 
hun ouders. Daarna was het voor de ouders tijd om naar het klokhuis te gaan voor een presentatie 
van de Jeugdcommissie ‘Wie zijn we en wat doen we?’. Voor de kinderen begon het kamp met het 
eerste spel ‘het verzamelen van voorwerpen’. Het werd gespeeld in het park naast de Brede 
school, georganiseerd door Tamara en Marijn. Na wat drinken en iets te eten begonnen we aan 
het ‘driekleurenspel’. Dit is het bekende spel, dat alle kinderen altijd graag spelen. Het duurde wel 
even voordat het kamp helemaal stil was, maar uiteindelijk viel bijna iedereen in slaap. Een paar 
kinderen bleven de hele nacht wakker, maar zij hielden de trainers gezelschap, die om de beurt 
buiten de wacht hielden. Op zaterdagochtend startten we de dag met een stevig ontbijt en zetten 
de trainers Paulien, Sjoerd en Sien vast hun spel uit voor die dag, ‘De zeskamp’. Een grote groep 
ouders heeft lekkere pannenkoeken gebakken en die werden goed gegeten door alle hongerige 
kinderen. Rond 12.00 uur waren alle tenten weer ingepakt en konden we het AKU-terrein weer 
netjes achterlaten. 
 
Van vrijdag 12 oktober t/m zondag 14 oktober gingen we met 55 kinderen en 16 begeleiders 
richting Ommel. We gingen met een grote bus, wat weer erg gezellig was. Het thema dit jaar was 
‘Beroepen’. We hadden zes verschillende teams gemaakt; Politie, Dokters en Zusters, 
Bouwvakkers, Koks, Sporters en Juffen en Meesters. We sliepen met zijn allen in een groot huis, 
zo konden we iedereen goed in de gaten houden. Buiten was er een speeltuin en een grasveld, 
waarop de kinderen vrij konden spelen. En het was dit weekend prachtig weer, waardoor er veel 
buiten is gespeeld. Verder zijn er verschillende spellen gespeeld; een creatief spel op de 
vrijdagavond, Levend Cluedo, een Speurtocht, de Sportquiz, een Spooktocht en uiteraard het 
bekende Driekleurenspel. De kinderen gingen na het kamp weer moe en voldaan naar huis en 
praatten hier een aantal weken later nog over. 
 
Op maandag3 december kwamen drie pieten naar AKU toe, om gezellig met de kinderen mee te 
trainen en gekkigheid uit te halen. Helaas viel het tweede uur een beetje in het water, maar dat kon 
de pret niet drukken. De pieten hadden voor alle kinderen lekker snoepgoed en een leuk 
cadeautje, nadat ze uit volle borst liedjes hadden gezongen. 
 
Kortom, een geslaagd jaar met leuke activiteiten! 
 
Namens de Jeugdcommissie, Mandy Aartman-Plasmeijer 
 


