
Jaarplan Jeugdcommissie 
AV Haarlem 2019 

 

Het doel is voor de jeugd twee activiteiten per jaar en een kamp per jaar te 
organiseren.  

Voor de pupillen: 

• Spelletjesmiddag (winteruitje) 

• Dagje Monkeytown (zomeruitje) 

• Kamp op de baan 

Voor de CD-junioren: 

• D uitje Jumpstreet (winteruitje) 

• C uitje (winteruitje) 

• Eten na de laatste CD competitie (zomeruitje) 

• Kamp in Vierhouten samen met KAV Holland 

Daarnaast zal de jeugdcommissie de bijprogramma’s van de oefenwedstrijd. Het 
bijprogramma van de oefenwedstrijd wordt samen met KAV Holland 
georganiseerd. Ook zal de jeugdcommissie een sinterklaas- en een kerstactiviteit 
organiseren. 

Datum Activiteit Wie organiseert 

het?

April of mei Jumpstreet D-junioren Robin

Februari of maart Uitje C junioren Dik

Zondag 17 maart Spelletjes dag pupillen Mirthe

Zondag 31 maart Oefenwedstrijd bijprogramma Marijke

Zaterdag 8 en zondag 9 juni Kamp pupillen Mirthe & Dik

Zaterdag 22 juni Pizza eten na laatste 

competitie CD junioren

Robin

Zaterdag 31 augustus Dagje Monkeytown Marijke



Overzicht uitgaven jeugdcommissie 

Voor enkele activiteiten wordt een bijdrage van ouders verwacht om deze 
activiteit te kunnen bekostigen.  

Met de grote clubactie 2018 is € 925 opgehaald. Van dit geld zijn er T-shirts 
gekocht voor de 15 beste lotenverkopers. Dit heeft geld gekost, het resterende 
bedrag wordt gebruikt om een deel van de activiteiten te bekostigen.  

Om de activiteiten van 2019 te organiseren en te bekostigen heeft de 
jeugdcommissie een budget van € 1.000,00 nodig. 

Zaterdag 19 en zondag 20 

oktober

Kamp CD-junioren Vierhouten Mirthe & Dik

December Sinterklaas Mirthe

December Pubquiz CD AB junioren Dik

2019 Kosten: Kosten Club: Uitleg kosten:

Oefenwedstrijd € 225.01 € 112.01  prijsjes per 
deelnemer (pupillen)

Spelletjesmiddag 
pupillen 
 

€ 50,00 € 50.00  Chocomel + wat 
lekkers en voor de 
spelletjesmiddag

Winteruitje D 
trampolinehal 

€ 280.00  € 100.00 bijdrage ouders 
(10,00 euro) 5 euro 
club. drankje 
+  bijdrage

Winteruitje C € 400.00 € 100.00 Bijdrage ouders (10 
euro)  5 club 
Drankje + bijdrage

Pupillenkamp € 500.00 € 100.00  25,00 bijdrage per 
kind 

Zomeruitje Pupillen 
Monkeytown

€ 200.00 € 75.00 Bijdrage ouders (7,50 
euro) €5 club voor 
wat drinken + lekkers

Zomeruitje C&D 
(pizza na laatste 
competitie)

€ 50.00 € 50.00  Eten en drinken. 



Winteruitje D’s 

Zaterdag ??? 

Ingeschatte kosten voor club: € 100,00 

Bijdrage ouders: € 10 (15x € 10 = € 112,50) 

Kosten trampolinehal: € 13,95 per persoon 

De D junioren gaan naar een Trampolinehal (Jumping Overveen). Zij gaan een uur 
trampoline springen met onbeperkt limo/water en een zakje chips. 

Winteruitje C’s 

In overleg met de junioren. Activiteit is nog niet bepaald. Uitgaande van een 
bijdrage van €10,- van de ouders en max. €5,- p.p. van de club. 

Spelletjesochtend pupillen 

Zondag 17 maart 

Ingeschatte kosten voor club: € 50,00 (dit was minder hoog want vorig weekend) 

De pupillen hebben na hun laatste zondag training een spelletjesochtend. 

De spelletjesochtend is in plaats van de training, zodat iedereen mee kan doen. 

De spelletjesochtend wordt afgesloten met een kopje warme chocomel en wat 
lekkers.In groepjes enkele spellen afgewerkt. De spellen worden uitgewerkt en 
begeleid door trainers. 

D&C kamp  
totalen kosten van 
kamp. 
Uitgaande van 25  
av Haarlem 
deelnemers

€        
3,140,00 

€ 1.177,50

€ 0.00 

Sinterklaas € 75.00 € 75.00 Cadeau per kind (1,50) 
chocomel en 
pepernoten. 

Kerst (pubquiz) € 50.00 € 50.00 Drinken en hapjes 

Totaal € 3000,51 € 712.01  



Bijprogramma oefenwedstrijd 

Zondag 31 maart 

Ingeschatte kosten voor club: € 112,01 

Het bijprogramma van de oefenwedstrijd wordt georganiseerd door de JC’s van 
KAV Holland en AV Haarlem. Dit betreft de kledingruilbeurs. Voor aanvang van de 
wedstrijd worden oude spullen ingeleverd, alles wordt ingetekend op een lijst 
(van wie, prijs, welk bedrag gaat naar de clubs). Tenminste 10% wordt afgedragen 
aan de gezamenlijke JC’s, van dit bedrag wordt iets voor de jeugd aangeschaft 
(beamer en bijdrage voor het CD kamp). 

Ook regelen de JC’s het presentje. Dit jaar een medaille voor de pupillen. 

Kamp pupillen 

Weekend van Pinksteren (zaterdag 8 en zondag 9 juni) 

Ingeschatte kosten voor club: € 100,00 

Bijdrage ouders: € 25,00 

De pupillen gaan een nachtje op de baan kamperen en gaan twee dagen heel 
veel spelletjes doen. De kinderen nemen zelf tentjes mee. Lunch en ontbijt 
worden door de organisatoren geregeld. Avondeten wordt of door ouders 
geregeld (pannenkoeken) of gaat via de tennisvereniging (patat, 2 snacks en een 
drankje voor €7,- pp). 

Pizza eten na de competitie voor CD junioren 

Zaterdag 22 juni 

Ingeschatte kosten voor club: € 50,00 

De trainers halen pizza’s en drinken, ter afsluiting van het competitieseizoen.  

Dagje Monkeytown pupillen 

31 augustus 

Ingeschatte kosten voor club: € 75,00 

Bijdrage ouders: € 7,50 

Kosten voor dagje Monkeytown bedragen circa €10,- p.p. 

Een aantal trainers zullen mee gaan. Groepskaartjes worden geregeld en 
tussendoor krijgt iedereen een patatje en een drankje. 



Kamp CD-Junioren 

Ingeschatte kosten voor club: € 0 

Bijdrage ouders: € 45,- 

Het kamp wordt weer in samenwerking met KAV Holland georganiseerd. Dit jaar 
gaan we weer naar Vierhouten. Er wordt een weekend vol spellen en sportieve 
activiteiten door de trainers georganiseerd. 

Sinterklaas 

Ingeschatte kosten voor club: € 75,00 

Schoentjes zetten (?) 

Piettentraining (zonder pieten), wel met cadeautjes! Trainers bedenken een leuke 
activiteit. 

Kerstpubquiz CD junioren 

Ingeschatte kosten voor club: € 50,00 

Pubquiz voor de CD junioren in de kantine.  Trainers regelen snacks en drinken.


