
ALV JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2019

Training
Voor het seizoen 2018/2019 hebben we op de donderdag training gehad van: Mark Caljouw, 
wanneer deze niet aanwezig was: Joran Kweekel. Op de zaterdag was er voor de competitiegroep 
training van Patrick van de Geijn. 
De beginners en recreanten krijgen training van Olga van de Berg en Veerle Ton. 
In het nieuwe seizoen 2019/2020 hebben wij geen training meer op de donderdagavond. De jeugd 
kan op dinsdag wedstrijdjes spelen van 19.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag krijgt de competitiegroep 
training van Olga van de Berg. De beginners en recreanten krijgen training van Patrick van de Geijn 
en Veerle Ton

Competitie
Het competitie seizoen 2018/2019 is gespeeld met één jeugdteam. 
Team 1 – O17-Mix-1 
Mark Schuurman
Robert Romijn
Stijn Otten

Eline Schuurman
Anouk de Hoop
Melle Rieuwers

Dit team is op de 7e plaats  geëindigd.

We kijken terug op een sportief en gezellig competitie seizoen. Er is fanatiek gestreden voor de 
punten, maar ook zeker veel plezier gemaakt. Allemaal bedankt voor jullie inzet tijdens de 
competitie. 

Activiteiten
Zoals elk jaar zijn er veel verschillende activiteiten geweest in 2019. 
De competitie hebben we afgesloten met alle spelers en invallers, door gezellig te gaan bowlen. 

Dit jaar hebben we met een aantal jeugdleden gecollecteerd voor Jantje Beton. Hiervan ging de helft 
van de opbrengst naar onze vereniging. Twee avonden zijn er gelopen, bedankt voor jullie hulp 
hierbij!

Om niet alleen zelf veel plezier te hebben in het badminton, maar dit plezier ook door te geven aan 
anderen, organiseerde we dit jaar ook weer het vriendjes en vriendinnetjes toernooi. Bijna iedereen 
had iemand mee genomen om deze kennis te laten maken met het badmintonnen. Het was een zeer 
geslaagde ochtend. 
Ook de ouders zijn fanatiek aan het badmintonnen gegaan tijdens het OKKO toernooi. Bedankt 
ouders voor jullie sportieve houding en enthousiasme. 

Het dagje uit ging dit jaar naar pretpark Hellendoorn. Samen met de JC en de trainers zijn de 
achtbanen en andere attracties bedwongen. 

Maar laten we vooral ook de inzet van de jeugd niet vergeten om Thiela een extra zakcentje te laten 
verdienen met de Grote Club Actie. Bedankt voor jullie inzet.

En natuurlijk ook de komst van onze Sinterklaas en Pieten, die toch ieder jaar weer de weg weten te 
vinden naar onze sporthal. Gezellig een ochtendje pietenkooien en een bezoekje van de Sint.



Clubkampioenschappen
Helaas zijn dit jaar de clubkampioenschappen niet door gegaan in verband met te weinig 
aanmeldingen. 

Bezetting jeugdcommissie
Dit jaar is de jeugdcommissie stabiel gebleven, geen wijzigingen in de bezetting.

 Veerle Ton (voorzitter) (CCP-er)
Marlène van Overbeek (secretariaat)
Jasper de Jong
Annick van Laar

Mocht je iets willen betekenen voor de jeugd dan ben je van harte welkom!

Als laatste wil ik iedereen, ouders en of verzorgers/jeugdleden/trainers, bedanken voor hun inzet en 
het gezellige jaar dat we er met zijn allen van hebben gemaakt!

Namens de jeugdcommissie,
Veerle Ton


