
Jaarverslag kledingcommissie 
 
Wij hebben het afgelopen jaar een drukken maar leuke tijd gehad met het verkopen van 
clubkleding. De kinderen zijn erg blij met de nieuwe clubkleding en vooral met de hoodies, 
door de namen die we er op laten drukken, raken ze deze niet kwijt. Daarnaast zijn de 
kinderen goed herkenbaar met de hoodies tijdens de wedstrijden. 
We hebben inmiddels een breed assortiment aan clubkleding: T-shirts, singlets, tights, tops, 
loopbroeken en hoodies. 
Het duurde in eerste nogal lang voordat de eerste bestelling geleverd kon worden, maar dat 
loopt nu al veel vlotter. Halverwege februari komt er een nieuwe grote bestelling aan kleding 
binnen en kunnen we genoeg kinderen weer blij maken met onze clubkleding. 
Het was even zoeken naar wanneer we de kleding verkopen maar inmiddels verkopen we de 
kleding standaard de  laatste vrijdag van de maand met uitzondering van de vrijdagen in de 
vakanties. Als je kleding nodig hebt, kom dan langs op deze vrijdag, wij helpen ouders en 
kinderen graag. 
 
Groetjes, Loes en Debora 
 
 

Jaarverslag jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar traditioneel 2 kampen georganiseerd en de 
belangstelling onder pupillen en junioren om deel te nemen was erg groot. 
In juni namen meer dan 70 kinderen deel aan het tentenkamp op de accommodatie van 
AKU. Met name het aantal jonge pupillen was heel groot, een aantal gebruikt het 
tentenkamp als een proef om te kijken of ze het leuk vinden om een nacht van huis te zijn. 
Dat dat goed is bevallen bleek wel bij de aanmeldingen voor het jeugdkamp, meer dan 80 
kinderen gingen in oktober met de bus naar een prachtige locatie om met elkaar een 
geweldig  weekend te beleven 
Het grote aantal begeleiders, trainers en ouders, zorgde voor dat de organisatie perfect 
verliep. Geweldig dat zoveel vrijwilligers bereid zijn om hier zoveel tijd in te steken. 
Begin december kwamen de pieten langs om voor alle een leuk presentje te bezorgen. 
 


