
Terugblik 2021 en plannen 2022 Jeugdcommissie  

Ondanks het gekke jaar wat 2021 was en de hoeveelheid activiteiten die zijn afgelast, lijkt alles weer 
de goede kant op te gaan en activiteiten lijken weer doorgang te kunnen vinden. Daar is ook de 
jeugdcommissie ontzettend blij mee.  
 
Terugblik 2021 
In 2021 heeft er voor de jeugdcommissie bijna niets plaats kunnen vinden. Aan het eind van de 
zomer hebben we gelukkig wel op de onderlinge wedstrijd ervoor kunnen zorgen dat er voor 
iedereen een medaille was, en ook hebben we de zomertrainingen als vanouds kunnen afsluiten met 
pannenkoeken. Ook de pietentraining heeft plaats kunnen vinden, op de valreep voor de laatste 
lockdown (Pietentraining).  
De grootste activiteit, het jeugdkamp, heeft ook doorgang kunnen vinden. Het jeugdkamp is een 
gezamenlijke activiteit van AV Haarlem en KAV Holland. Dit jaar hebben we de pupillen en de CD-
junioren 1 kamp laten draaien om verschillende redenen. Dit is ontzettend goed bevallen, vanuit de 
leiding, maar ook vanuit de deelnemers (Jeugdkamp). 
 
Tussen de activiteiten, trainingen en coronaperikelen door hebben wij ons ook nog druk gemaakt om 
de Grote Clubactie. Deze is uiteindelijk ontzettend succesvol gebleken, en wij hebben dan ook een 
prachtig bedrag van €1.342,80 op weten te halen. Nogmaals willen we dan ook alle leden die zich 
hiervoor hebben ingezet en alle kopers van loten ontzettend bedanken! 
 
Plannen 2022 
Activiteiten 
Wij gaan er vanuit dat alle activiteiten weer doorgang kunnen gaan vinden zoals ze op de planning 
staan. We zijn momenteel bezig met de activiteiten evalueren en eventueel aanpassen om deze 
toegankelijker of leuker te maken. Zo is de pupillendisco verandert en zal dit een spelletjesmiddag 
worden. Ook willen we bijvoorbeeld gaan kijken naar een ouder-kind wedstrijd.  
 
Ouderparticipatie 
Daarnaast is een groot punt waar de JC zich dit jaar over gaat buigen de ouderparticipatie. Dankzij 
Mirna hebben we tijdens het winterseizoen iedere week 2 ouders kunnen inzetten bij de 
duintraining. Deze betrokkenheid willen we graag voortzetten. We willen graag dat de ouders van 
ieder kind minimaal 1 keer helpt bij een wedstrijd of een duintraining. Hiervoor zal een schema 
worden gemaakt waarin dit kan worden bijgehouden en we gaan werken met een rooster waarop 
ouders zich kunnen inschrijven. We hopen op die manier de ouders meer bij de club te betrekken.  
 
Daarnaast blazen we de jeugdnieuwsbrief nieuw leven in. Deze nieuwsbrief heeft door corona plat 
gelegen, maar werd altijd goed ontvangen. Het lijkt ons dan ook goed om deze weer te gaan 
versturen, zodat de ouders alle nieuwtjes met betrekking tot de jeugd regelmatig ontvangen. Dit 
biedt ons ook de gelegenheid om bijvoorbeeld de JC, maar ook de trainers voor te stellen.  
 
Samenwerking AV Haarlem 
We willen meer samen gaan werken met AV Haarlem. Dit begint bij het jeugdkamp. Het jeugdkamp 
doen we al een aantal jaar samen. De pupillen en CD-junioren van KAV Holland en de CD-junioren 
van AV Haarlem gaan altijd mee. Dit jaar zullen ook de pupillen van AV Haarlem hun intrede maken. 
Daarnaast gaan we binnenkort in gesprek om te kijken of we eventuele andere activiteiten 
(bijvoorbeeld een spelletjesdag) samen kunnen doen.  
 
 
 
 

https://www.kavholland.nl/pietentraining/
https://www.kavholland.nl/jeugdkamp-2021/


Samenstelling JC 
Na het aftreden van Diederik vorig jaar heeft Marieke Mul het voorzittersschap overgenomen. Vanuit 

het jeugdtrainerscorps wordt zij versterkt door Nikki Ravelli. Daarnaast heeft de JC nog drie 

fantastische ouders. Allereerst hebben we Cindy de Miranda, moeder van een D-juniore, die 

inmiddels ook al een aantal jaar meedraait. Dan hebben we Mirna van Dommele die met ingang van 

vorig jaar haar intrede heeft gedaan in de JC. Tot slot hebben wij sinds zondag 20 maart versterking 

gekregen van Sjoerd Zeelenberg.  

Momenteel is de JC voltallig, iets waar we ontzettend blij mee zijn! We kijken er ontzettend naar uit 

om weer leuke activiteiten neer te gaan zetten.  


