
Jaarplan jeugd AV Haarlem 2018 

De jeugdcommissie bestaat uit: 
Dik de Groot (voorzitter), Mirthe Wiltink (penningmeester), Robin Flipsen (secreta-
ris) en Marijke Zwaag (link met bestuur). 

Het doel is om voor de jeugd twee activiteiten per jaar en een kamp per jaar te or-
ganiseren.  

Voor de pupillen: 
• Spelletjesmiddag (winteruitje) 
• Dagje Linnaeushof (zomeruitje) 
• Kamp op de baan 

Voor de CD-junioren: 
• Lasergamen (winteruitje) 
• Stranddag/training (zomeruitje) 
• Kamp in Vierhouten samen met KAV Holland 

Daarnaast zal de jeugdcommissie de bijprogramma’s van de oefenwedstrijd en 
onderlinge wedstrijd organiseren. Het bijprogramma van de oefenwedstrijd wordt 
samen met KAV Holland georganiseerd. Ook zal de jeugdcommissie een sinter-
klaas- en een kerstactiviteit organiseren. 

Datum Activiteit

Lasergamen CD-junioren

Zondag 18 maart Spelletjesmiddag pupillen

Zondag 25 maart Bijprogramma oefenwedstrijd

Donderdag 10 en vrijdag 11 

mei of  vrijdag 11 en zaterdag 

12 mei

Kamp pupillen

Juni of Juli Stranddag/training CD-junioren + A2 pupillen

Juni, Juli of september Dagje Linnaeushof pupillen

23 september Bijprogramma onderlinge wedstrijd

Zaterdag 20 en zondag 21 

oktober

Kamp CD-junioren Vierhouten

December Sinterklaas

December Kersttraining



Overzicht uitgaven jeugdcommissie 

Voor enkele activiteiten wordt een bijdrage van ouders verwacht om deze activi-
teit te kunnen bekostigen. 

Daarnaast is er nog budget over van de opbrengst van Grote Clubactie 2017.  
Afgesproken is dat de opbrengst van de Grote Clubactie 2017 naar het Sinter-
klaasfeest 2017 en activiteiten voor de jeugd 2018 ging. Na het Sinterklaasfeest is 
er nog een bedrag van € 502,90 over. 

Om de activiteiten van 2018 te organiseren en te bekostigen heeft de jeugdcom-
missie een budget van € 1.155,- nodig. 

Winteruitje CD’s 

De C en D junioren gaan lasergamen in Silverstone. 2 rondes van 15 minuten. Tus-
sendoor of na het lasergamen een drankje. Kinderen worden door ouders naar 
Silverstone gebracht. 
Er wordt uitgegaan van deelname van 25 kinderen. 

Spelletjesmiddag pupillen 
Zondag 18 maart 

De pupillen hebben na hun laatste zondagtraining een spelletjesmiddag, het 
thema is Pasen. 
De pupillen stoppen om 11.00 met hun training. 
Daarna volgt lunch, waarbij de kinderen soep en een hotdog krijgen. 
Vervolgens worden in groepjes enkele spellen afgewerkt. De spellen worden uit-
gewerkt en begeleid door trainers. 

Bijprogramma oefenwedstrijd 
Zondag 25 maart 

Het bijprogramma van de oefenwedstrijd wordt georganiseerd door de JC’s van 
KAV Holland en AV Haarlem. Voor de pupillen wordt er een atletiek speurtochtje 
op de atletiekbaan gedaan. Dit kan tussen de onderdelen door worden gedaan.  
Daarnaast verzorgen de JC’s een ruilbeurs. Voor aanvang 
van de wedstrijd worden oude spullen ingeleverd, alles 
wordt ingetekend op een lijst (van wie, prijs, welk bedrag 
gaat naar de clubs). Tenminste 10% wordt afgedragen aan 
de gezamenlijke JC’s, van dit bedrag wordt iets voor de 
jeugd aangeschaft (afgelopen jaar waren dit de spelletjes 
voor in de kantine). Ook regelen de JC’s het presentje. Dit 
jaar wordt dit een polsbandje, zie afbeelding. 



Kamp pupillen 

Dik organiseert samen met enkele studiegenoten (ALO) een kamp voor de pupil-
len. Ze gaan een nachtje op de baan kamperen  en gaan twee dagen trainen en 
heel veel spelletjes doen. De kinderen nemen zelf tentjes mee. Lunch en ontbijt 
worden door de organisatoren geregeld. Avondeten wordt of door ouders gere-
geld (pannenkoeken) of gaat via de tennisvereniging (patat, 2 snacks en een 
drankje voor €7,- pp). 

Stranddag CD’s 
Een aantal data worden uitgekozen als mogelijkheden, er wordt een dag uitgeko-
zen afhankelijk van het weer. 
A2 pupillen mogen ook mee naar deze dag (ipv dagje Linneaushof). 
Er worden verschillende spellen op het strand gedaan, georganiseerd door de 
trainers. Ook wordt er nog voor een hapje en een drankje gezorgd. 

Dagje Linneaushof pupillen 

Er wordt een datum in de zomer gepland. Een aantal trainers zullen mee gaan. 
Groepskaartjes worden geregeld en tussendoor krijgt iedereen een patatje en 
een drankje. 

Bijprogramma onderlinge wedstrijd 
Bij mooi weer een stormbaan 

Kamp CD-Junioren 

Het kamp wordt weer in samenwerking met KAV Holland georganiseerd. Dit jaar 
gaan we naar Vierhouten. (Kamp van afgelopen jaar in StayOkay Egmond viel iets 
te duur uit). Er wordt een weekend vol spellen en sportieve activiteiten door de 
trainers georganiseerd. 

Sinterklaas 

We kunnen de pietenpakken van KAV Holland lenen. Training met pieten en een 
kleinigheidje als cadeau. Inclusief aankleding in de kantine en snoepgoed. 

Kersttraining 

Afsluiting van het jaar met een lunch in de kantine. Voor de training wordt er nog 
een leuk spel voor de pupillen en mogelijk ook de CD’s georganiseerd.


