
Jeugdcommissie, jaarverslag 2016 
 
De jeugdcommissie organiseert elk jaar activiteiten voor de jeugdleden, in samenwerking met 
trainers, ouders en anderen, naast de gebruikelijke atletiek-activiteiten en wedstrijden. 
In 2016begon de jeugdcommissie met Jorn van der Kolk en Mandy Plasmeijer. Na de presentatie 
op het tentenkamp hebben we versterking gekregen, namelijk Anne Marije Spaarnaaij. En na het 
jeugdkamp heeft trainster Adinda Pijpers ook de stap naar de jeugdcommissie gezet. We vormen 
nu weer een compleet team, waardoor we de taken goed kunnen verdelen. 
 
Op vrijdagavond 1 april zijn we met bijna 80 kinderen, trainers, ouders, broertjes en zusjes wezen 
discowemmen in het Kikkerfort in Breukelen. Een record aan mensen, het was dus een groot 
succes! Na het discozwemmen was het tijd voor een ijsje en iedereen ging moe,  maar voldaan 
naar huis.  
 
Op vrijdagavond 3 juni en zaterdagochtend 4 juni hebben zo’n 50 kinderen gekampeerd op het 
AKU-terrein. Op vrijdagavond werden de tenten opgezet door de kinderen en de ouders, waarna 
de ouders het clubhuis ingingen voor een presentatie van de jeugdcommissie. Daar hebben we 
vertelt wie de jeugdcommissie is, wat we organiseren en dat er versterking nodig is. Met deze 
presentatie hebben we Anne Marije enthousiast gemaakt, waarna ze zich direct aanmeldde. De 
trainers waren ondertussen met de kinderen begonnen aan het eerste spel, levend Ganzenbord, 
georganiseerd door de trainers Thijs en Tijmen. Na wat drinken en iets te eten begonnen we aan 
het ‘driekleurenspel’. Dit is het bekende spel, dat alle kinderen altijd graag spelen. Helaas (voor de 
trainers) duurde het lang, voordat het kamp stil was, maar uiteindelijk viel bijna iedereen wel in 
slaap en hielden de trainers omstebeurt buiten de wacht. Op zaterdagochtend ging al op tijd de 
wekker om lekker te ontbijten en om te beginnen aan de wedstrijd, tenminste met hindernissen, 
waardoor het onderdeel toch wat moeilijker was dan normaal. En zeker na weinig slaap. Ook dit 
jaar was er weer een grote groep ouders van de partij, om te assisteren bij de onderdelen en 
daarnaast hadden veel ouders geholpen met het bakken van de pannenkoeken, die aan het eind 
van de ochtend gegeten werden, door de hongerige kinderen. Rond het middaguur had iedereen 
weer ingepakt en was het AKU-terrein weer net zo schoon en leeg als toen we begonnen. 
 
Van vrijdagavond 7 oktober t/m zondag 9 oktober gingen we met 50 kinderen en 14 begeleiders 
richting Naarden. Een grote groep, wat erg leuk was, gezien de inspanning die we er dit jaar in 
gestoken hadden. We gingen dit keer met auto’s naar de locatie, wat prima ging, maar volgend 
jaar kiezen we toch weer voor een bus, want dat maakt het net even leuker. Het thema was 
‘Olympische Spelen’ en de teams waren verdeeld onder verschillende landen, met de 
bijbehorende kleuren. Het Kindervakantiehuis Valkeveen was een mooie locatie, met losse huisjes, 
waarin geslapen werd. Ook het bos er omheen was prachtig en helemaal afgezet, waardoor de 
kinderen vrij konden spelen. We hadden mooi, zonnig weer en de kinderen hebben zich goed 
vermaakt tijdens de spellen. Maar een kampvuur met chocolademelk en marshmallows maakte het 
kamp wel compleet. Helaas waren er ook 2 ongelukjes gebeurd, een jongen is uit een boom 
gevallen met vrij spelen en een meisje is in het bos gestoken door meerdere bijen. Gelukkig door 
snel handelen van de begeleiding, is het goed afgelopen, maar iedereen is flink geschrokken. We 
hebben de ouders hier naderhand van op de hoogte gesteld per mail, zodat iedereen dezelfde 
informatie kreeg. Ook hebben we met de jeugdcommissie al verschillende acties uitgevoerd om in 
het vervolg nog sneller te kunnen handelen in dit soort situaties. Verder hebben we weer leuke 
reacties gekregen van ouders en kinderen en praatten de kinderen weken na het kamp nog na op 
de training, hoe leuk het was! 
 
Op maandag28 november kwamen drie pieten naar AKU toe, om gezellig met de kinderen mee te 
trainen en gekkigheid uit te halen. 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 Plasmeijer 
 


