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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.   
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 
 
Onze activiteiten  van 2014 zijn: 
 Het kampeerweekend 
 De Sinterklaasactiviteit (met een alternatief voor de ouderen) 
 Carnavalsactiviteit 
 Een paasactiviteit (met een alternatief voor de ouderen) 
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Activiteiten 
 Carnavalszwemmen 
Net als voorgaande jaren 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. Tijdens het zwemmen kregen de 
kinderen drinken en een zakje chips. 
 Paasactiviteit 
Dit jaar zijn ongeveer 19 van onze jongste leden, onder begeleiding van de paashaas naar  
de Bergen gegaan om paaseieren te zoeken. Het was de bedoeling om per groep zoveel mogelijk  
eieren te verzamelen. Er werd enthousiast gezocht en op een paar eieren na waren ze allemaal 
gevonden. Na een lekkere traktatie en wat extra’s voor de winnende groep keerden we weer terug 
naar het zwembad waar de kinderen nog lekker konden gaan zwemmen. 
 Kampeerweekend 
In het weekend van 19-20-21 september 2014 zijn we naar Kampeerboerderij de Kievit in Esbeek 
geweest. De aanmeldingen gingen moeizaam, dus hebben we als AC besloten om telefonisch contact 
op te nemen met alle deelnemers van voorgaande jaren die zich nog niet hadden aangemeld. Dit had 
als resultaat dat we toch nog met  een deelname van 49 kinderen, 12 personen kampleiding, 9 
personen hoofdleiding, en 6 materiaalboeren kunnen terugkijken op een gezellig en geslaagd 
kampweekend. Net als in 2013 is er voor gekozen om de 16-jarigen ook de kans te geven om deel te 
nemen aan het kampeerweekend. Dit gaan we voor de komende jaren ook handhaven.  
Met “Expeditie Vennenkamp” als thema is het gehele weekend actief deelgenomen door zowel de 
kinderen als de kampleiding.  
Het hoogtepunt van het weekend was natuurlijk weer de spooktocht. 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 konden  
worden bij de AC.  
 Sinterklaasactiviteit 
In de decembermaand hebben we ook weer bezoek gehad van twee zwarte Pieten op het zwembad. 
Dit keer vond de activiteit plaats in het kleine spinningzaaltje van het zwembad. Maar liefst 30 
kinderen waren aanwezig om deze zwarte pieten te gaan leren zwemmen. Na het uitpakken van de 
cadeautjes hebben de kinderen nog een pietentraining in het zwembad gekregen. I.v.m. hun drukke 



agenda zijn de zwarte pieten niet mee gegaan in het bad maar zijn vertrokken naar de volgende 
kindertjes.  
 
Over het algemeen moeten we, als AC, concluderen dat we nog steeds een terugloop merken in de 
aanmelding van de activiteiten, daarom is besloten om een aantal activiteiten te laten vervallen, zoals 
o.a. het schaatsen, de seizoen afsluitende activiteit en de ouderen-activiteit voor kinderen van 10 jaar 
en ouder.  
Echter op de activiteit van de kinderen onder de 10 jaar hebben we afgelopen jaar weer meer 
aanmeldingen gekregen, dit is mede dankzij de groeiende groep sterrenplanners. 
Komende jaren zal de AC meer gaan doen aan het promoten van de activiteit d.m.v. posters, en 
invulling op de website.  
 
Het Kampeerweekend zal in 2015 nog plaats vinden bij de Kievit, maar i.v.m. terugloop van de 
aanmeldingen en de hoge kosten hebben we er voor gekozen om dit jaar naar een kleinere en 
goedkopere ruimte van de Kievit te gaan. Voor 2016 hebben we gekozen om afscheid van de Kievit te 
nemen en naar een nog goedkoper kampeeradres te gaan, waar we wel ongeveer hetzelfde 
programma kunnen gaan doen met de kinderen.  


