Jaarverslag Jeugdcommissie 2016
In 2016 bestond de jeugdcommissie uit Bart Peeters als voorzitter, José Schroten, Jos van
Breukelen, Michel Vooijs, Hans de Waal, Annemarie Bliek, Nienke Bakker, Barry Smulders,
Oscar Idsinga en de trainers Dave Kuipers en Bart van der Ploeg.
Zij gingen vol verve aan de slag om een mooi gevuld jaar voor de jeugdleden van TVB te
organiseren.
Het begon met het oliebollentoernooi in Zwijndrecht, waar ongeveer 40 kinderen van
Barendrecht aan meededen. John van der Arend en Iris Lauinger organiseerden de
winterhussel, waarbij bijna elke zondag in de winterperiode ongeveer 40 kinderen in
wisselende samenstelling tegen elkaar een uurtje spelen. In het voorjaar van 2016 ging Bart
Peeters met eveneens bijna 40 kinderen naar Outdoor Valley in Bergschenhoek, waar zij
tijdens allerlei surival activiteiten sportief de strijd – en de samenwerking – met elkaar
aangingen. Dit evenement diende ook als alternatief voor het jeugdkamp, dat door een
orgnisatorisch tijdgebrek en een mogelijk tekort aan vrijwilligers niet georganiseerd kon
worden.
In de KNLTB competities waren de jeugdteams goed vertegenwoordigd. Onze jongste
spelertjes lieten hun prestaties zien tijdens de gezellige WorldTour dagen, die allemaal als
thema een wereldstad hadden. In 5 teams deden 37 kinderen tussen de 6-11 jaar mee.
In de groene en gele competitie gaat het al wat meer om het “echie” . Zowel in de voorjaarsals de najaarscompetitie deden zo’n 50 kinderen mee in 11 teams. En met succes: in het
voorjaar werden er 4 teams kampioen, in het najaar 2 teams! De voorjaarscompetitie werd
natuurlijk in stijl afgesloten met een gezellige en druk bezochte barbecue, goed
georganiseerd door het mixteam met Carlijn, Nikita, Anouk, Melvin en Mitchel.
De jeugdladder werd dit jaar op een wat andere wijze georganiseerd dan voorheen; de
bedoeling was dat de kinderen die binnen een poule waren ingedeeld zelf met elkaar zouden
afspreken en zo’n 12 wedstrijden zouden spelen, 6 voor en 6 na de zomervakantie. Helaas
bleek het in sommige poules lastig te zijn om afspraken te plannen en kwam de nieuwe
opzet niet goed uit de verf. Voor het nieuwe seizoen ligt er dus een uitdaging hoe we de
jeugdladder wel goed van de grond kunnen laten komen.
Het open jeugdtoernooi in de laatste week van de zomervakantie telde in 2016 60-70
deelnemers. Dankzij de grote inspanningen van Bart en Michel werd het een fantastisch en
goed bezocht toernooi. Voor de tweede keer telde dit toernooi ook mee voor het Hartman
Drechtsteden Circuit.
Aan de Masters in november tenslotte, deden 7 jeugdleden van TV Barendrecht mee.
Hoewel er tal van leuke momenten waren voor de jeugd, heeft de jeugdcommissie lang niet
alles kunnen organiseren wat zij van plan waren. Het bleek erg lastig te zijn om voldoende
vrijwilligers en helpende handjes te vinden om activiteiten te organiseren en te begeleiden,

zowel onder ouders als onder de jeugdleden zelf. Daardoor kwam er veel op de schouders
van de leden van de jeugdcommissie terecht, wat onevenredig veel tijd gekost heeft. Een
aantal leden heeft dan ook mede om deze reden besloten de jeugdcommissie te verlaten.
Eind 2016 is tijdens een brainstormsessie met diverse geïnteresseerde leden bekeken wat de
volgende stap voor de jeugdcommissie zou moeten zijn. Er zijn gesprekken gevoerd, ideeën
verzameld en kansen, risico’s en belangen benoemd. Ook de jeugdleden zelf is gevraagd om
input via een papieren en digitale vragenlijst. Dat alles is bij elkaar geplaatst in een nieuw
driejaren beleidsplan, dat op dit moment verder wordt ingevuld met namen en
rugnummers. Een beleidsplan dat actief de verbinding zoekt met alle andere commissies.
Ook zijn er een aantal nieuwe leden opgestaan om de commissie te versterken. Afgesproken
is om vanuit een kleine kerngroep met daarom heen werkgroepjes voor specifieke
onderwerpen te gaan weken.
Eind januari is er de jeugdraad opgericht: een groepje jeugdleden zelf die onder de vleugels
van de jeugdcommissie activiteiten kunnen organiseren. Zij krijgen daarbij begeleiding
vanuit een programma van de KNLTB.
Ons belangrijkste uitgangspunt is toch wel dat meer een beroep gedaan zal worden op
ouders, net zoals dat bij veel andere sporten gebeurt. Lid zijn van een vereniging betekent in
onze visie dat je ook je steentje bijdraagt – en daar willen we ouders en jeugdleden ook
actief op aanspreken. Wat zou het mooi zijn als er voor elke activiteit een werkgroepje is dat
zich hier aan verbindt, en dat elke ouders zich committeert om minimaal 1 taak(je) in het
hele seizoen uit te voeren.
Graag gaan we hier met jullie in overleg om gesteld te staan voor de toekomst.
Want de gevleugelde uitspraak is en blijft…. “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”
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