Jaarverslag jeugdcommissie 2017
De jeugdcommissie bestaat uit:
• René van der Kooij
• Erik van der Veen
• Margreet van Ittersum
• Marijke Kors-Rakers – Is gestopt op 1 juni 2017
Oliebollenmix. Door de kerstvakantie was dit door de jeugd slecht bezocht. We hebben wel leuke badmintongerelateerde spelletjes gedaan.
Deeldiploma 1, 2 en 3 is dit jaar niet afgenomen. De kinderen waren te jong en te onervaren. 2018 jaar staat
deeldiploma 1 in de planning.
Sjors Sportief: Ook dit jaar deden we weer mee met Sjors Sportief. We hadden verdeeld over 2 sessies 16
deelnemers. Na iedere sessie melden zich kinderen aan om lid te worden. In 2017 zijn 4 kinderen lid geworden via
Sjors Sportief. We zijn dus erg blij met dit initiatief.
De trainingen werden ook dit jaar verzorgd door Rudy en Jan-Maarten. Rudy is per 1 juni 2017 gestopt, waardoor
alle trainingen nu verzorgd worden door Jan-Maarten.
Het Mosterdstad jeugdtoernooi 2017 was op 11 maart. Het was een groot succes en we zaten helemaal vol; 119
inschrijvingen. Ondanks dat we heel veel wedstrijden hadden waren we mooi op tijd klaar. Helaas kregen we zoals
andere jaren maar weinig hulp van de seniorleden om te tellen. Hierdoor was het verkrijgen van tellers een grote
uitdaging. We hadden dit jaar 5 Doesburgse deelnemers; Sander, Jurgen, Isa, Reneé en Tamara. Sander was gedeeld
1e geworden in zijn klasse.
We houden 2 keer per jaar een vriendjesavond. Dit noemen we tegenwoordig: ‘Shuttlefun’. Kinderen mogen tijdens
deze avonden een vriendje, neefje of dergelijke meenemen naar de training. Helaas komen er meestal maar weinig
vriendjes mee ondanks dat de kinderen er goed op worden geattendeerd.
Helaas ging het ouder-junior toernooi dit jaar niet door. Er waren te weinig deelnemers.
Competitie:
Dit jaar zijn hebben we weer een team kunnen formeren voor de opstapcompetitie. We hebben in het
inschrijfformulier aangegeven dat we verwachten dat de kinderen hier aan deel gaan nemen.
De kinderen spelen allen in een mooi rood-wit shirt. Deze is verstrekt op bruikleenbasis.
Het team begon moeizaam, maar ze gaan steeds beter spelen. Uitslagen tot nu (17 januari) toe: 0-8 / 2-6 / 4-4
We hebben niet voldoende kinderen voor de normale jeugdcompetitie. De oudere jeugd speelt in de
seniorencompititie.
Jeugduitje: Dit jaar zijn we – net als vorig jaar - gaan ‘Ledbowlen’ op ‘Het Zwarte Schaar’, inclusief een hapje en een
drankje. Bijna alle kinderen waren er bij en het was erg leuk.
In 2017 hebben we de Grote Clubactie weer gehouden. We hebben ca. 70 loten verkocht. De opbrengst was 189,10
Euro. Kiki de Graaf en Ivo van der Veen hadden de meeste loten verkocht; 20 stuks. Zij kregen een bioscoopbon
cadeau.
Het Sinterklaasfeest hebben we weer traditioneel gevierd –samen met de Sjors sportief kinderen. Alle kinderen (ook
broertjes en zusjes) kregen na afloop een chocoladeletter. Dit keer waren er 4 Pieten.
Clinics: In 2017 hebben wij samen met Doesburg Beweegt het plan gevat om clinics te verzorgen voor alle kinderen
van de basisscholen in Doesburg. Doesburg beweegt heeft overlegd met de scholen en wij zorgen voor de
accommodatie en de clinics zelf. Twee van de vier scholen doen hieraan mee; De Horizon en Anne Frank. In totaal
krijgen zo’n 120 kinderen een clinic. Iedereen krijgt een flyer en inschrijfformulier mee. Het heeft op 19 en 26 januari
plaatsgevonden. De clinics zijn verzorgt door Roy Bean. René assisteerde op 19 januari en Tim de 26e.
Kortom weer een afwisselend jaartje voor de jeugdcommissie!!

