
Jaarverslag jeugdcommissie 2017 
 
We hebben het afgelopen jaar steeds meer hulp gehad van ouders van 
leerlingen die de jeugdcommissie bij wilden staan met het helpen tijdens 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld het tellen bij wedstrijden. Erg leuk om dit te 
zien.  
 
In de Tennis Experience Week heeft de jeugdcommissie op woensdag de jeugd 
uitgenodigd tot 10 jaar. Wat een geweldige opkomst; tussen de 50 en 60 
kinderen. Spelletjes, bootcamp, ballenmachine en uiteraard wat 
tenniswedstrijden gespeeld. 
Op de zaterdag was het voor de jeugd vanaf 10 jaar. De opkomst hierbij was 
15-20 kinderen. Ook hier ballenmachine, spelletjes, wedstrijden en bootcamp 
gedaan. 
 
Bij het Oranje Toernooi was de opkomst erg matig, +/- 10 kinderen. Met zijn 
allen hebben we er evengoed een gezellige middag van gemaakt. Lekker 
getennist en afgesloten met patatjes. 
 
We hebben 3 husselmiddagen georganiseerd, maar helaas was de opkomst 
hierbij erg matig. We hebben voor komend jaar een ander concept bedacht; 
Een ‘sla-je-slag-middag’. Het is dan wat meer de bedoeling om wedstrijdjes 
tegen elkaar te spelen en de middag gezellig af te sluiten door met zijn allen 
gezamenlijk te gaan eten. 
 
Van 7 op 8 juli hebben we ons Tenten Toernooi gehad. Het was heel gezellig en 
het weer werkte goed mee; we zijn niet binnen geweest. Heel veel spelletjes 
op de baan gedaan en getennist. ’s Avonds lekker pannenkoeken gegeten, nog 
meer getennist en een paar rondjes Bingo gespeeld. 
Na een kort nachtje heerlijk met zijn allen ontbeten en daarna was het weer 
tijd om de tenten op te ruimen. 
Een zeer geslaagde activiteit! 
 
Bij het Ouder-Kind Toernooi hadden we 18 koppels die zich hadden 
ingeschreven. Met 4 banen in gebruik hadden we een leuk gevulde dag. Tussen 
de middag geluncht met broodjes hamburger, knakworst, kaas en ham. 
 
Bij de clubkampioenschappen hadden we een hele dag tennissen op het 
programma staan. Voor sommige kinderen betekende dat behoorlijk veel 



tennissen aangezien ze zich voor de enkel en de dubbel hadden ingeschreven. 
Maar dat mocht de pret niet drukken. Hier had de jeugdcommissie heel veel 
hulp van ouders die wel mee wilden helpen tellen, helemaal super! Het werd 
zeer gewaardeerd! 
 
In december zijn er een aantal jeugdleden op de foto gezet voor de MEVO-
winkeliersactie: Toppers van Medemblik. Dit is een stickerboek waarbij het 
winkelende publiek stickers van jeugdleden van verenigingen kan sparen.  Na 
de voorjaarsvakantie start deze actie! (De Steiger, Etos Jong, Keurslager Cees 
Blokdijk, Four Stars Kids, Bakkerij Raat, Kluswijs, Spar van Zeijl, Marskramer, 
Van Onzenoort, Pardillo, Hema, Bot lingerie, Tankstation Peut Koper, Mitra, 
Juwelier Bethlehem, Kaas & Zo, Novitaz, Furry Friends en Hof van Medemblik). 
 
Bij de Grote Clubactie hebben we dit jaar € 297,-  opgehaald. 
 
 
 
Ook in 2018 gaan we weer ons best doen om nieuwe jeugd binnen de 
vereniging te krijgen en misschien nog wel belangrijker de momenteel 
aanwezige jeugd enthousiast te houden, zodat ze bij onze club blijven!  
 
Na heel veel enthousiaste inzet hebben helaas 3 van onze commissieleden hun 
aanwezigheid bij de jeugdcommissie stop gezet. Het gaat om Jeannette 
Steeman, Esther Veentjer en Cindy Zeinstra. We zijn half februari met zijn allen 
lekker uiteten geweest om ze te bedanken voor alles wat ze voor de vereniging 
hebben gedaan! 
We zijn heel blij dat Sandra Edens bij de jeugdcommissie is aangeschoven en 
we wensen haar veel plezier bij de jeugd! 
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