
Jaarverslag 2013 

Activiteitencommissie ZV De Vennen 

De activiteitencommissie  houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten voor de leden van ZV 

De Vennen. Deze activiteiten staan los van de zwemwedstrijden en de waterpolowedstrijden. Bij de 

organisatie van de activiteiten wordt evenredig aandacht besteedt aan alle leden van de vereniging. 

Deelname aan de activiteiten is op basis van vrijwilligheid. 

De activiteitencommissie is samengesteld uit leden en ouders van leden van ZV De Vennen.  Samen 

met ouders en vrijwilligers dragen zij zorg voor een leuke activiteitenplanning waarbij alle leden aan 

hun trekken komen. 

Met de penningmeester als financieel eindverantwoordelijke, heeft de AC een eigen budget voor de 

organisatie van haar activiteiten. De financiën worden inzichtelijk gemaakt door middel van een 

overzicht van de kosten en baten met betrekking tot de activiteiten. In de komende jaren is het 

streven van de AC om de activiteiten zoveel mogelijk kostendekkend te maken 

Enkele  jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: 

 Het kampeerweekend 

 De Sinterklaasactiviteit (met een alternatief voor de ouderen) 

 Schaatsen 

 Carnavalsactiviteit 

 Een paasactiviteit (met een alternatief voor de ouderen) 

 Seizoensafsluitende activiteit. 

Samenstelling AC 

Nieuwe samenstelling: 

Lian Lanslots  Jenny van Dongen  Ilona Kuyten  Steffi Jansen 

Thea In ’t Groen Angela Koreman  Chantal Barendse Bob Trommelen 

 

 

Activiteiten 

 

 Handboogschieten 

In januari 2013 zijn we gaan handboogschieten in ’s-Gravenmoer voor de oudere leden. Helaas 

was de opkomst zeer beperkt. Er hadden zich dertien leden opgegeven waarvan uiteindelijk tien 

leden op kwamen dagen. Ondanks het beperkt aantal leden werd de activiteit zeer enthousiast 

ontvangen. Schieten met zo’n handboog is toch nog lastig. De activiteit werd gezellig samen 

afgesloten met een bordje friet een snack en wat drinken.  

 

 Carnavalszwemmen 

Net zoals vorig jaar konden we dit jaar gebruik maken van het recreatiebad, omdat er in het 

wedstrijdbad waterpolowedstrijden waren. Ouders konden op deze manier genieten van de 

wedstrijden, terwijl hun kinderen in het recreatiebad konden spelen. Door de 



waterpolowedstrijden waren niet alleen de kleine leden van onze vereniging actief, maar ook de 

grotere leden kwamen even een kijkje nemen. Het bad lag hierdoor behoorlijk vol, maar dit deed 

niets af aan de sfeer. Tijdens het zwemmen kregen de kinderen twee consumptiebonnen voor 

drinken en een zakje chips.  

 

 Paasactiviteit 

Dit jaar zijn ongeveer 15 van onze jongste leden, onder begeleiding van een echte paashaas naar 

de Bergen gegaan om paaseieren te zoeken. Het was de bedoeling om per groep zoveel mogelijk 

eieren te verzamelen. Het was leuk om een keer in een andere omgeving paaseieren te zoeken. 

De kinderen waren fanatiek en op een paar eieren na waren alle eieren gevonden. Na een 

heerlijke traktatie en wat extra’s voor de winnende groep keerden we weer terug naar het 

zwembad, waar de ouders al op de kinderen stonden te wachten. Ondanks een duidelijke 

terugloop in deelnemers kunnen we toch weer terugkijken op een geslaagde activiteit 

 

 Kampeerweekend 

In het weekend van 20-21-22 september 2013 zijn we naar Kampeerboerderij de Kievit in Esbeek 

geweest. Met een deelname van ongeveer 65 kinderen en 15 man kampleiding en stralend weer 

kunnen we terug kijken op een zeer gezellig, maar vooral ook zeer geslaagd kampweekend. Dit 

jaar is er voor gekozen om ook de 16-jarigen de kans te geven om deel te nemen aan het 

kampeerweekend. Dit is positief ontvangen en zeker voor herhaling vatbaar.  

Kevin Koreman had dit jaar de verantwoordelijkheid over de materialen, de aansturing van de 

materiaalmannen en de spooktocht. Met “de boerderij” als thema is het gehele weekend actief 

deelgenomen door zowel de kinderen als de kampleiding.  

De spooktocht zorgde weer voor de nodige sensatie tijdens het kampweekend. Maar liefst 20 

spoken zaten verstopt in het bos. Dit jaar is de keuze om mee te gaan met de spooktocht 

vrijgelaten, zodat ook onze jongere leden het bos in mochten op zoek naar de spoken. Natuurlijk 

waren de spoken geïnstrueerd om rekening te houden met onze jonge leden. 

De foto’s van het kamp zijn, net als ieder jaar,  geplaatst op de DVD die na het kamp besteld kon 

worden bij de AC. Net zoals ieder jaar kunnen we spreken van een geslaagde activiteit mede 

dankzij de sponsors, ouders en natuurlijk onze kampleiding en kinderen. 

 

 Sinterklaasactiviteit 

Op 22 november 2013  brachten twee Zwarte Pieten een bezoek aan ZV De Vennen. Dit keer 
vond de activiteit niet plaats in het zwembad, maar zijn we uitgeweken naar het gymzaaltje van 
basisschool Heilig Hart. 
Terwijl de kinderen al voorzichtig het uitgezette parcours aan het uitproberen waren zagen we 

plotseling beweging buiten. Wat bleek…………………de zwarte pieten waren bij de school 

gearriveerd maar moesten zoeken naar de ingang.  

Eenmaal binnen zijn de kinderen onder begeleiding van de pieten het pietenparcours gaan doen. 

De kinderen reageerden enthousiast en voordat we het wisten was het tijd om naar de grote 

schoorsteen te gaan in de school. Sinterklaas had via de mobiele telefoon laten weten dat er 

cadeautjes lagen en snoep. 



Ondanks het kleine aantal leden kunnen we ook dit keer weer spreken van een geslaagde 

activiteit 

 
Over het algemeen moeten we, als AC, concluderen dat we een terugloop merken in de aanmelding 

van de activiteiten. Het wordt steeds lastiger om leden gemotiveerd te krijgen voor activiteiten. In de 

komende jaren zal de  AC zich moeten beraden op de invulling van de activiteiten in de toekomst. 

Ook de kosten van de activiteiten zullen hierbij enige aandacht vragen. 

Vooralsnog zal het kampeerweekend in zijn huidige vorm worden voortgezet. Maar op het moment 

dat we ook daar een terugloop in leden merken zullen we, als AC, ook met betrekking tot het 

kampeerweekend moeten gaan kijken of de huidige accommodatie en het huidige programma nog 

haalbaar zijn. 

Als AC willen we het komend jaar nog meer gebruik gaan maken van de website en de mail. Zowel 

voor de aankondiging als aanmelding willen we gebruik maken van de website en mailbox van ZV De 

Vennen (AC@zvdevennen.nl). Daarnaast willen we de website gebruiken om leden te informeren 

over het verloop van onze activiteiten en het plaatsen van foto’s van onze activiteiten. Hiervoor 

hebben we Thea in ’t Groen bereid gevonden om vanuit de AC foto’s en activiteiten te plaatsen op de 

website.  
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