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Samenstelling  jeugdactiviteiten commissie 2013-2014 

De volgende mensen maken op dit moment deel uit van jeugdactiviteiten commissie:  

Carmen van de Boom (voorzitter), Monique van Zutphen (secretaresse), Karin van de Velden, Irene 

Bosmans (notuliste), Carmen van de Brand, Rianne Daandels en Suzan den Dekker. In juni 2013 hebben 

we afscheid genomen van Erik Koopman, Gerlinde Ketelaars, Henny Wijgergangs en Ria van Zutphen.  

 

Terugblik op de georganiseerde activiteiten in het seizoen 2012 – 2013 
 

Sinterklaas 2012 

Op 24 november 2012  komt Sinterklaas op bezoek bij de Benjamins en E-tjes in de kantine van de 

Hockeyclub. 61 Kinderen worden die avond ontvangen met ranja en een eierkoek, die iedereen naar 

wens kan versieren. Sint wordt verwelkomt door 61 kinderen die hem allemaal uit volle borst toezingen. 

De hele kantine is mooi versierd met prachtige tekeningen, waaruit de Sint een winnaar kiest die een 

mooi prijsje van zwarte Piet krijgt. Sint heeft in zijn grote boek over ieder team wel iets staan. Allemaal 

positief gelukkig! Dus iedereen krijgt ook een mooi kado van Sint en Piet wat we uitpakken nadat we 

eerst Sint uitgezwaaid hebben met het alom bekende “Dag Sinterklaasje”.  

De kosten voor Sinterklaas waren in totaal € 191,77. 

 

Zaalhockey 2012-2013 

Vanuit de jeugdactiviteiten commissie organiseren Erik Koopman en Carmen van de Boom het 

zaalhockey in de winterstop. Het zaalhockey wordt al enkele jaren samen met Berlicum en Heesch 

georganiseerd. HDL  neemt de organisatie van de wedstrijden voor de E-teams voor zijn rekening. Deze 

worden in Bernrode gespeeld. De wedstrijden voor de overige jeugdteams worden georganiseerd door 

en in Heesch en Berlicum. Deze activiteit wordt nagenoeg kostendekkend georganiseerd. Teams betalen 

middels een eigen bijdrage de kosten voor huur van de zalen.  Bij Bernrode is er een mogelijkheid om 

koffie, thee en ranja en enkele kleine versnaperingen te verkopen. Een mooie aanvulling op het budget 

van de jeugdactiviteiten commissie voor haar activiteiten. 

 

Hockeydagen 2013 

E-activiteit 

Op 21 juni is voor de E-teams een avondje georganiseerd van 18 – 21 uur.  

38 Kinderen (van in totaal 52) hebben meegedaan; we hebben spelletjes gedaan en film gekeken.  

De deelname voor de kinderen was gratis. Kosten: € 23,- (ranja, popcorn e.d.)    
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C-D-activiteit 

 Op 22 juni zijn we met de C- en D-teams gaan discoskaten (met frites) in Eindhoven.  

34 Kinderen (van in totaal 56) hadden zich opgegeven; de eigen bijdrage was € 12,50 (net als vorig jaar). 

De kosten van het Skatecenter waren in totaal: € 402,-. De bijdrage van de kinderen was € 425,-.  

Het bedrag wat we dit jaar over hebben, reserveren we voor de nieuwe activiteit volgend jaar.  

Vele activiteiten voor deze doelgroep kosten toch een fors bedrag. Dat bracht ons tot de keuze om voor 

dit jaar de eigen bijdrage te handhaven op € 12,50 en het bedrag wat we over zouden hebben te 

reserveren voor volgend jaar, zodat de mogelijkheden dan iets ruimer zijn en we kunnen blijven 

wisselen in activiteiten en het zo ook leuk te houden voor deze doelgroep.  

A-B activiteit  

De A-jeugd heeft dit jaar haar eigen feest georganiseerd onder begeleiding van het bestuur.  

Het bestuur heeft daarop ook besloten voor de B-jeugd een aparte activiteit te organiseren.  

De jeugdactiviteiten commissie heeft hier verder geen bemoeienis meer mee gehad.  

Naamsverandering     

De jeugdcommissie heeft in dit seizoen besloten om, in overleg met het bestuur, haar naam te 

wijzigingen in jeugdactiviteiten commissie. Deze naam doet meer recht aan de invulling van de 

werkzaamheden van de commissie.  

 

De volgende activiteiten willen we in het seizoen 2013-2014 organiseren.  

Sinterklaas 

Op 23 november 2013 komt Sinterklaas langs voor de trainingsleden (Benjamins) en E-tjes.  

Begroting Sinterklaas:  

Cadeautjes (€ 4,- per kind) (78 kinderen E+Benjamins) € 312,- 

Sinterklaas  €   75,- 

Boodschappen  €   25,- 

Totaal  € 412 ,- 

 

Begroting Hockeydagen 2014 

De afsluitende activiteiten voor de Benjamins, E, C en D teams worden weer aan het eind van het  

seizoen georganiseerd, maar de data zijn nog niet bekend. De A en B teams vallen buiten ons 

activiteitenprogramma. Zij zullen zelf hun afsluitende activiteit organiseren. 

C en D teams 56 kinderen x € 4,- per kind     € 224,- 

E team, 65 kinderen x € 4,- per kind    € 260,-  + 

Totaal te begroten uitgave      € 896,- 

     ======= 


