
Jaarverslag activiteitencomissie 
Voor u ligt het jaarverslag van de activiteitencommissie. Wellicht is dit verslag een iets ander verslag 

dan u oorspronkelijk gewend was van ons. Dit heeft er mee te maken dat de activiteitencommissie pas 

echt vorm kreeg in het afgelopen sport seizoen (september 2019). Gaandeweg zijn er een hoop dingen 

verandert en hebben wij pas in de tweede helft van 2019 de vorm als commissie aangenomen, zoals 

deze er nu nog staat. Dit verslag zal dan ook voornamelijk gaan over de periode vanaf september 2019, 

tot en met de huidige stand van zaken (september 2020).  

Voor de activiteitencommissie is het, net als voor vele anderen, een bijzonder jaar geweest. Net als elk 

ander heeft ook ons COVID-19 enorm overvallen. Midden in het “activiteitenseizoen” brak corona in 

en veranderde de activiteitenkalender die wij aan het begin van elk seizoen vaststellen. Ondanks alles 

kunnen wij trots zijn op het werk wat wij wél tot uitvoering hebben gebracht.  

Zoals eerder benoemd zijn wij begonnen met het vormgeven van een nieuwe activiteitencommissie. 

Na een turbulent jaar hebben wij met zijn allen de schouders er onder gezet om er een mooi jaar van 

te maken. We hebben een activiteitenkalender opgezet met verschillende activiteiten, om zo voor 

iedereen iets leuks te kunnen bieden. Naast het aanbieden van activiteiten voor de bestaande leden, 

hebben wij ons ook gefocust op het aantrekken van nieuwe leden.  

Helaas zijn wij er vorig jaar niet in geslaagd om een sinterklaas-activiteit te organiseren door een 

gebrek aan jeugdleden die hiervoor in aanmerking komen. Wel hebben wij een nieuwjaarsreceptie 

georganiseerd, die geheel nieuw was op de kalender. Achteraf bleek dit een goed concept, er was veel 

animo vanuit de waterpolo afdeling. Voor het komende jaar zouden wij het prettig vinden als er vanuit 

de hele vereniging animo is voor deze activiteit, zodat wij met de hele vereniging het jaar goed kunnen 

beginnen.  

In Februari 2020 wilden wij eveneens starten met een nieuwe activiteit, de zogenoemde Try-Out. Dit 

bleek helaas een iets minder goed concept, hier was nagenoeg geen animo voor.  

Een ander groot succes was het jeugd-waterpolotoernooi. Voor dit toernooi hadden zich maar liefst 

30 nieuwe kinderen met interesse gemeld. Helaas kwam toen COVID-19 om de hoek en hebben wij 

het daadwerkelijke toernooi niet kunnen spelen, maar de interesse was groot. Dit geeft ons goed 

vertrouwen om ook dit jaar weer een waterpolotoernooi voor de basisscholen te organiseren. Op deze 

manier kunnen ook wij ons steentje bijdragen aan de uitbreiding van onze vereniging.  

Uiteindelijk zouden wij dan het jaar afsluiten met de barbecue voor alle leden van onze vereniging. 

Ook deze is helaas niet tot uitvoering gebracht door de geldende corona-maatregelen. Toch hopen wij 

deze in de toekomst weer te kunnen organiseren, want ook wij zien de meerwaarde in het gezamenlijk 

starten en afsluiten van een jaar of seizoen.  

Al met al kijken wij dus terug op een turbulent jaar, maar hebben wij goede moed voor het nieuwe 

seizoen. Graag wil ik dan nog één ding onder de aandacht brengen, wij zijn dringend op zoek naar 

nieuwe commissieleden. Momenteel bestaat de activiteitencommissie voornamelijk uit leden van de 

waterpolo-afdeling. Graag zouden wij zien dat er twee of meer mensen vanuit de zwemafdeling zich 

bij ons aansluiten. Samen kunnen we dan kijken naar welke activiteiten er georganiseerd 

moeten/kunnen worden, om iedereen zich betrokken bij onze vereniging te laten voelen. Ook leden 

van de waterpoloafdeling zijn natuurlijk van harte welkom, vele handen maken immers licht werk.  

Met vriendelijke groet,  

Jessica Orth, Voorzitter activiteitencommisie 


