Jaarverslag 2017

Jeugdvereniging Gabriël

Hekendorp, Haastrecht, juni 2018
Bij deze bieden wij het jaarverslag 2018 aan van Jeugdvereniging Gabriël uit Haastrecht. Het is voor de 27
achtereenvolgende keer dat er zo'n verslag wordt uitgebracht. Dit jaar wordt het jaarverslag voor de 6e
achtereenvolgende maal digitaal uitgebracht.
Met het uitbrengen van dit jaarverslag doen we verslag van de gebeurtenissen die in 2017 hebben
plaatsgevonden binnen onze jeugdvereniging.
Daarnaast zijn er in dit verslag gegevens opgenomen m.b.t. de organisatievorm en verdere
wetenswaardigheden.
Mogelijk kan dit jaarverslag ook een grotere betrokkenheid met onze jeugdvereniging bewerkstelligen voor
een ieder die dat maar wenst. Verderop in het verslag is het financieel jaarverslag 2017 opgenomen met de
benodigde toelichtingen. In het verslag staat Jeugdvereniging Gabriël veelal in de afkorting JVG.
Mochten er na het lezen van dit verslag vragen opmerkingen of kritiek zijn?
Van onze kant zijn wij te allen tijde bereid tot het verstrekken van elke mondelinge dan wel schriftelijke
toelichting.
Met vriendelijke groeten,
Jeugdvereniging Gabriël,
José Oudejans-Rietveld
voorzitter

Mariël Verweij
secretaris

Herman Steenbergen
penningmeester

Jeugdvereniging Gabriël
JVG is gevestigd aan de Provinciale Weg Oost 62 te Haastrecht op het Kloosterterrein van de Paters
Passionisten.
JVG is een vrije jeugdvereniging en anders dan de naam misschien doet vermoeden hebben wij geen enkele
binding met welke organisatie dan ook. Onze doelgroep is alle jeugd in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar ongeacht
hun achtergrond. Het doel van JVG is met een breed activiteiten aanbod een bijdrage te leveren aan de
vrijetijdsbesteding van onze doelgroep. Naast het programma wat er aangeboden wordt dient JVG ook als
ontmoetingsplaats met leeftijdgenoten en als uitlaatklep.
JVG bestaat uit 4 groepen. Iedere groep heeft een eigen naam, eigen vrijwilligers, een eigen programma en
een eigen tijd van samenkomst.
Elke groep komt vrijwel wekelijks bij elkaar. Die bijeenkomsten duren 2 uur.
Het is de bedoeling van de vrijwilligers om de kinderen wekelijks een programma aan te bieden wat zo
veelzijdig mogelijk is en wat naar wens van de leden is.
Het is te begrijpen dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Toch wordt er steeds geprobeerd een oplossing te
vinden waar nodig. Er wordt wel steeds geluisterd naar de wensen van de kinderen en die wensen worden
dan zo goed mogelijk verpakt in programma's. In de praktijk blijkt dat elke groep een eigen sfeer heeft. Je kunt
bij de programma's denken aan van alles zoals sport en spel in alle mogelijke vormen zowel binnen als buiten,
handvaardigheid, creativiteit, quiz, playback, kokkerellen en (speur)tochten.
Soms nemen één of meerdere groepen deel aan speciale activiteiten en een paar keer per jaar worden er
gezamenlijke activiteiten voor alle groepen gehouden waarbij je kunt denken aan opening en sluiting van het
seizoen, themafeest, het zwemfestijn en het zomerkamp. Daarnaast organiseert JVG een paasactiviteit voor
alle jeugd tot 12 jaar. Kortom er gebeurt eigenlijk teveel om op te noemen. Het clubseizoen loopt van
september tot medio mei/juni. Het zomerkamp vindt medio juli plaats. Uiteraard blijven we steeds zoeken
naar nieuwe programmamogelijkheden om deze aan te kunnen bieden aan onze doelgroep. We blijven de
ontwikkelingen in jeugdwerkland dan ook op de voet volgen.
Rechtsvorm

JVG is een statutaire vereniging en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 40464091.
JVG bestaat uit leden en jeugdleden.
- Leden zijn de ouder(s) van de kinderen die deelnemen aan de activiteiten van JVG en de vrijwilligers.
- Jeugdleden zijn de kinderen die deelnemen aan de activiteiten van JVG.
JVG heeft géén ANBI beschikking (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De grootte
Per 1 januari 2017 bestond JVG uit 71 personen zijnde 49 jeugdleden en 22 vrijwilligers. Van al die personen
komen er 38 (53.5 %) uit gemeente Oudewater, 21 (29.6 %) uit gemeente Vlist, 10 (14.1 %) personen uit
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 1 (1.4 %) uit gemeente Gouda en 1 (1.4 %) persoon uit gemeente Ouderkerk.
Per 31 december 2017 bestond JVG uit 55 personen zijnde 33 jeugdleden en 22 vrijwilligers. Van al die
personen komen er 24 (43.6 %) uit gemeente Oudewater, 19 (34.6 %) uit gemeente Vlist, 10 (18.2 %)
personen uit gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 1 (1.8 %) uit gemeente Gouda en 1 (1.8 %) persoon uit
gemeente Ouderkerk.
Het bestuur
Het bestuur behartigt o.a. de zakelijke belangen van JVG. Het bestuur is steeds op zoek naar nieuwe
mogelijkheden waarbij er in goede sfeer en kwaliteit jeugdwerk kan worden bedreven. Ze onderhoudt
contacten met diverse instanties en de vrijwillig(st)ers. Ze is het gezicht van de vereniging naar buiten toe,
signaleert problemen en probeert oplossingen te zoeken voor de problemen die zich (eventueel) voordoen.
In 2017 bestond het bestuur uit:
aftredend
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Dick Anker –
lid
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Stefan Verkaik –
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Rut Smit –
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Susan van Leeuwen-Maaijen –
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Sommige taken binnen het bestuur hebben min of meer een vast karakter. Stefan Verkaik en Rut Smit regelde
het verhuur van De Walnood. Susan van Leeuwen-Maaijen verzorgde de publiciteit evenals de website, en
facebook.
De groepen en vrijwilligers
JVG bestond ook in 2017 uit 4 groepen. De leiding van diverse groepen zag er in 2017 zo uit:
- Dijkratten 1 (DR1), voor meisjes van 7 tot 11 jaar met als leiding
Stefan Verkaik, Tamara van Bemmel en vanaf september 2017 Emma vd Berg, met als clubtijd iedere
dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur.
- Dijkratten 2 (DR2), voor meiden van 11 tot 15 jaar met als leiding Susan van Leeuwen-Maaijen, Marissa
Streng, Tim de Wit en vanaf september 2017 Jari Okkerman met als clubtijd iedere maandagavond van 19.00 –
21.00 uur.
- IJsselrakkers (YR), voor jongens van 7 tot 11 jaar met als leiding Jessica Verkleij tot juli 2017, Lisette Omta,
Britt Meeuse, Justin Verkleij en Lukas Roest met als clubtijd iedere donderdagavond van 18:00 - 20:00 uur.
- River Bunnies (RB), voor jongens van 11 tot 15 jaar met als leiding Jaco Roest tot juli 2017, Chris Houdijk
vanaf september 2017, Jacco Anker, Don Duits, Brent Straver, Jaco Roest, Bart Ende en Nils de Wit met als
clubtijd iedere woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur.
In 2017 hebben 2 vrijwilligers onze jeugdvereniging verlaten, te weten:

Jessica Verkleij is vrijwilliger geweest vanaf 2008 tot 2012 bij D2, waarna ze vanaf september 2013 tot juli
2017 leidster is geweest van de Ysselrakkers.
Jaco Roest is vanaf september 2009 tot juli 2017 leider geweest van de Riverbunnies.
Langs deze weg willen we hem ontzetten bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.
Nieuwe vrijwilligers die in 2017 JVG kwamen versterken waren:
Chris Houdijk, vanaf september 2017 bij de Riverbunnies
Jari Okkerman, vanaf september 2017 bij Dijkratten 2
Emma vd Berg, vanaf september 2017 bij Dijkratten 1
De contributie voor het seizoen 2017/2018 bedroeg € 85 per kind.
Anton Spruit verzorgde gedurende het jaar gedeeltelijk het onderhoud van het clubterrein.
Clubhuis De Walnood
JVG heeft een eigen onderkomen, clubhuis De Walnood gevestigd op het terrein van de Paters Passionisten.
Clubhuis De Walnood is gebouwd in 2006/2007 en werd officieel in gebruik genomen op 24 maart 2007. We
mogen gebruik maken van het sportveld en het parkeerterrein aan de voorkant en het terrein achter het
clubhuis. Het pad langs het sportveld richting clubhuis De Walnood heeft de naam Gabriëlweg. Sinds
september 2007 staat er een officieel naambord aan het begin van het pad. Buiten de clubactiviteiten wordt
clubhuis De Walnood onder bepaalde voorwaarden verhuurd. Er is in 2007 een vestiging van recht van opstal
overeengekomen en vastgelegd met de Paters Passionisten.
Vergaderingen bestuur
In 2017 waren er 5 reguliere bestuursvergaderingen.
De bestuursvergaderingen vonden plaats in clubhuis De Walnood. De bestuursvergaderingen zijn genummerd,
dit jaar ging het om nummer B179 t/m B182. Naast de reguliere zaken werden er o.a. dingen besproken,
mede georganiseerd en/of geregeld als:
- Organisatie en deelname onderhoudswerkzaamheden op het terrein rondom en in het clubhuis
- Organisatie paasactiviteit
- Organisatie jaarvergadering
- Samenstelling jaarverslag
- Subsidieaanvragen gemeente Oudewater en gemeente Vlist
- Huurbeleid inzake verhuur van De Walnood
- Organisatie collecte Jantje Beton, NL-DOET, wafels bakken tijdens KPJ Boerendag en Grote Clubactie (GCA)
- Organisatie van zomerkamp, kampplein, vrijwilligersweekend en samenstelling kookstaf
- Deelname organisatie activiteiten opening seizoen
- Bezoek en boeking nieuwe kampplaatsen
- Organisatie dagje zwemmen
- Bezoek bestuur aan de groepen en extra aandacht voor de problemen binnen enkele groepen
- Schoonmaken
- Het reilen en zeilen binnen de groepen
- Onderzoek naar goedkopere energiekosten
- Omgang vrijwilligers en jeugdleden
-Ledenwerving
Vergaderingen Bestuur - Leiding
In 2017 was er 1 vergadering van Bestuur – Leiding.
Voor deze vergaderingen werden alle vrijwilligers, zowel het bestuur als de leiding, uitgenodigd.
De bedoeling van deze vergadering is dat de gemaakte afspraken, ideeën, wensen of wat dan ook, weer
”mee” genomen worden naar de groep.
Tijdens de vergaderingen van Bestuur – Leiding worden er dingen besproken betreffende het reilen en zeilen
van de groepen. Men kan wensen kenbaar maken, er worden nieuwe ideeën gelanceerd en er worden allerlei
afspraken gemaakt. Naast reguliere zaken was er ook aandacht voor o.a.:

- Organisatie paasactiviteiten
- Wafels bakken tijdens KPJ Boerendag
- Organisatie (gezamenlijke) activiteiten voor zomerkamp
- Werven en/of informeren nieuwe leden en vrijwilligers
- Organisatie opening seizoen 2017/2018
- Collecte Jantje Beton
- Grote Clubactie
- De financiën binnen de groepen
- Het schoonmaken
- Omgang vrijwilligers en jeugdleden
- Communicatie richting ouders
Voor het kamp is er een speciale kampvergadering waarbij alle leiding, kookstaf, mediaraad en bestuur voor
wordt uitgenodigd. Tijdens deze bespreken we o.a. wie welk deel van het onderkomen heeft, wie wanneer
dropping heeft en wat er allemaal mee gaat op kamp.
Ter evaluatie van het zomerkamp is er nog een vergadering van bestuur, leiding, kookstaf en media.
Verder waren er gedurende het jaar bijeenkomsten ter voorbereiding van de paasactiviteiten,
dauwactiviteiten en opening clubseizoen 2017-2018.
Bezoek aan de groepen
Ieder seizoen worden de groepen bezocht door 2 personen van het bestuur.
Hier wordt de groep besproken. Denk hierbij aan de sfeer binnen de groep, omgang met leden en leiding,
benodigde materialen, regels, inzet tijdens collecte, tips,vragen, op/aanmerkingen naar het bestuur.
Publiciteit
Bij Jeugdvereniging Gabriël werd ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan de publiciteit. Gedurende
geheel 2017 werd iedereen weer zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten waarbij
gebruik gemaakt werd van flyers, e-mail, verslagen de website, Facebook en wat al niet meer.
Daarnaast werd er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de plaatselijke media, Kijk op IJsselstreek, de
IJsselbode, Zenderstreeknieuws, e.a. door het mailen van persberichten welke regelmatig uitgezonden c.q.
geplaatst werden.
Ook heeft radio Vlistam heeft een aantal keer ingebeld voor een live verslag.
Sinds 24 mei 1996 is JVG op internet te vinden met eigen sites.
Er is allerlei informatie te vinden omtrent JVG. Wekelijks worden diverse sites of delen ervan geactualiseerd.
Daarvan wordt dan ook melding gemaakt via Facebook om een groter publiek te bereiken.
Ook zijn er foto’s te bewonderen van diverse activiteiten die zo nu en dan ververst en aangevuld worden.
Steeds meer mensen weten de sites van JVG te vinden.
Voor berichten e.a. was en is JVG ook bereikbaar via een eigen e-mail adres te weten : info@jvgabriel.nl.
JVG heeft ook een Facebook pagina. Al heel snel bleek dat Facebook een prachtig medium is voor JVG om
publiciteit te maken met vaak een verwijzing naar onze website. Heel snel zijn veel mensen op de hoogte van
de berichten die op Facebook geplaatst worden
Schoonmaken
De bedoeling was dat er 1 keer per maand werd schoongemaakt. Bij toerbeurt moest er een groep (aangevuld
met iemand uit het bestuur) schoonmaken. Kortom opruimen, vegen, schrobben en boenen waar nodig van
de zaal, de hal, de keuken, het sanitaire gedeelte, het materialenhok en de kelder. Er was een
schoonmaakrooster met daarnaast een overzicht van de werkzaamheden die moesten gebeuren. Er waren
speciale lijsten gemaakt met daarop alle werkzaamheden die moesten gebeuren die afgevinkt konden worden
wanneer ze verricht waren. Sommige werkzaamheden moesten steeds gebeuren terwijl andere
werkzaamheden bij toerbeurt plaats moesten vinden. Verder was er afgesproken dat de IJsselrakkers met

regelmaat het water in de douches een paar minuten zouden laten lopen om een Legionella besmetting te
voorkomen. Om te weten welke groep met welk bestuurslid moest schoonmaken was er dus het
schoonmaakrooster waarvan elke vrijwilliger een exemplaar verkreeg aan het begin van het seizoen.
Zo wist iedereen wie wanneer aan de beurt was. Dat schoonmaken gebeurde na een eigen clubavond.
Zodoende kostte het je geen extra avond en bovendien is dan vrijwel iedereen van de betreffende groep
aanwezig. Afgesproken was dat er in de eerste week van de maand zou worden schoongemaakt. Soms kon of
moest daarvan afgeweken worden bijvoorbeeld in verband met het verhuur van De Walnood.
Kascontrole
De kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017 bestond uit Peter Kool en Sjaak Baauw.
Naast het steekproefsgewijze controleren van de boekhouding werd er natuurlijk uitgebreid gesproken over
het reilen en zeilen van JVG.
Jaarvergadering
De jaarvergadering vond plaats op woensdag 7 juni.
Aanwezig waren 2 belangstellenden 7 ouders en 15 vrijwilligers.
Ter sprake kwamen o.a. de belangrijkste gebeurtenissen van 2017, het jaarverslag en de financiën.
Het jaarverslag was bedoeld voor vrijwilligers, ouders, gemeenten en andere organisaties alsmede overige
belangstellenden. Verder was er aandacht voor zaken als het verhuur van de Walnood, sponsoring, het
tuinonderhoud, wafels bakken tijdens KPJ Boerendag,
JVG op Facebook, opening nieuwe seizoen, op ledenwerving en vrijwilligers.
Volgens het rooster was Rut aftredend. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld.
Na het stemmen bleek dat er totaal 22 stemmen zijn uitgebracht.
Rut kreeg 21 geldige stemmen, 1 stem was ongeldig.
Het bestuur is niet geheel samengesteld zoals in de statuten is bepaald. Volgens de statuten zou het bestuur
van Jeugdvereniging Gabriël dienen te bestaan uit 4 ouders, 2 vrijwilligers uit de leiding en 1 buitenstaander.
De huidige samenstelling in 2017 is, 2 vrijwilligers, 2 ouders en 3 buitenstaanders.
Ondanks de samenstelling van het bestuur anders is gaf dit voor de aanwezigen geen aanleiding tot het
maken van bezwaar tegen de huidige samenstelling van het bestuur.
Jantje Beton Collecte
Van 13 t/m 25 februari vond de jaarlijkse Jantje Beton Collecte plaats. De opbrengst van de collecte wordt
gebruikt voor speelplezier van kinderen. Dat kon bijvoorbeeld door middel van het financieren van een
zomerkamp maar ook door het creëren van speelplekken. Of je kon denken aan de renovatie van het clubhuis,
de aanschaf van een nieuw speeltoestel of aan het uitbreiden van het activiteitenaanbod. Zolang het maar ten
goede kwam aan de jeugd. Vele duizenden collectanten gingen weer voor een jeugdorganisatie op pad om te
collecteren. Van de opbrengst ging 50% naar Jantje Beton ter financiering van talloze speelprojecten door heel
Nederland. De andere helft mochten de deelnemende verenigingen zelf behouden en naar eigen inzicht
besteden. JVG nam dit jaar voor de 11e achtereenvolgende keer deel aan deze collecte. JVG was wederom
coördinator voor Oudewater, Papekop, Snelrewaard en Haastrecht. In genoemde plaatsen is er door
vrijwilligers en jeugdleden van de jeugdvereniging gecollecteerd. Elke groep ging in de collecteweek op pad
om van te voren afgesproken wijken te ”lopen”. Op plattegronden kon worden aangegeven waar men
gecollecteerd had zodat er geen wijken dubbel werden aangedaan. Daarnaast werd er ’s zaterdags bij de Emté
in Oudewater gecollecteerd door Corry Heunks.
NL DOET
Dit jaar hebben we ook weer meegedaan aan NL Doet een initiatief van het Oranje Fonds.
Je kan hier als vereniging je “klus” aanmelden, een financiële bijdrage aanvragen, en vrijwilligers werven om
te komen helpen.
Wij hebben op deze dag aangegrepen om de zaal en de deuren van ons onderkomen de Walnood van een
nieuwe kleur te voorzien. Door voor een andere kleur te kiezen kreeg de zaal een frisse moderne uitstraling.
Ook werd de Walnood weer eens extra goed opgeruimd en schoongemaakt.

Kerstetentje DII en RB
Op 4 januari, dus al in het nieuwe jaar, werd er door de DII en RB gezamenlijk gegourmet in de Walnood. Het
smaakte allemaal goed en er was ruim voldoende. Bovendien was het natuurlijk erg gezellig en er was zelfs
nog even sensatie toen er per ongeluk een beetje (al aangestoken) brandgel over de vloer ging. Het kostte een
paar theedoeken, maar gelukkig was er geen gevaar of schade. En natuurlijk wel weer een mooi verhaal!
Cowboys en Indianen
Op 10 februari leek het in de Walnood even op het wilde westen. Het clubhuis was omgetoverd naar een
saloon en alle kinderen tussen de 7 en 15 jaar waren welkom voor een Wilde Westen feestje. Er waren
ongeveer 60 kinderen, en ze konden van alles en nog wat doen. Er was een cactus om ringen omheen te
gooien; er konden met (water)pistolen kaarsen uitgeschoten worden; de indianen konden pijl en boog maken;
er was een fotowand; er werden verentooien geknutseld én als klap op de vuurpijl stond er buiten een echte
rodeo stier!
Als snack waren er Indianenzoenen met natuurlijk wat limo. Na deze verfrissing hebben de oudste kinderen
buiten de sneeuw (ja, die heb je ook op de prairie) weerstaan voor een potje totemroof. Vanwege de kou
vertrokken ze echter weer snel. Niet naar binnen, maar naar het kampvuur. En met het mooie kampvuur (en
een zakje chips) werd de avond weer afgesloten.
Pasen 2017
Op 15 april waren er bij de blokhut weer ongeveer 45 kinderen met hun ouders te vinden. Het weer was
aardig, maar helaas waren er toch een paar druppels. Natuurlijk werden er door de paashaas eieren verstopt
die de kleinste kinderen konden zoeken. Voor de iets oudere kinderen was er een letter cross. Over het
terrein hingen blaadjes met daarop een vraag. In plaats van een A, B, C stond er voor het goede antwoord een
andere letter. Als je alle antwoorden goed had konden de kinderen op die manier ‘Palmpasen 2017’ vinden.
Natuurlijk werd er ook geknutseld. Er konden kleurplaten en schattige hazendoosjes gemaakt worden. Bij het
schminken waren vooral weer de vlinders en prinsessen populair, maar af en toe kwam er ook nog wel een
stoere tijger of piraat voorbij. Rond kwart over 12 werden de pannenkoeken geserveerd, en blijkbaar maakte
het weer hongerig, want voor het eerst in jaren gingen alle pannenkoeken op!
Duinenmars
Op 9 maart vertrokken de D1, RB en DII weer naar Kijkduin voor de jaarlijkse duinenmars. De IJsselrakkers
sloegen over omdat de vrijwilligers dit jaar helaas al volle agenda’s hadden. De DI en RB zijn ’s morgen al
vertrokken en hebben de 5km of de 10km gelopen. Door ook een drukke agenda bij de vrijwilligers van de D2
vertrokken die pas aan het begin van de middag. Daardoor liepen ze ook ‘maar’ de 5 km in plaats van de 10.
Door het fantastische weer op 9 maart was het enorm druk in Kijkduin. Hierdoor was het lopen en nagenieten
natuurlijk extra leuk, maar was het parkeren enorm moeilijk. Helaas hadden een paar van de vrijwilligers aan
het einde van de dag dus een parkeerbon te pakken.
Afsluiting
Op Hemelvaartsdag organiseerden we dit jaar weer een deels gezamelijke afsluiting. De Riverbunnies en
Dijkratten 2 waren vroeg op pad en gingen weer eens Dauwtrappen. De Riverbunnies namen een lange route
over de kade richting de damweg (vanaf het fietspad richting Vlist), terwijl de Dijkratten 2 over de tiendweg
richting Oudewater gingen en over de Ijsselkade terug.
Om half 9 stond er voor iedereen (dus ook de IJsselrakkers en de Dijkratten I) een ontbijtje klaar. Hierna
konden de oudste kids naar huis en gingen de jongste groepen door met een water zeskamp. Ze deden onder
andere een helmenrace en waterestafette.
Kampplein 2017
Het Kampplein vond net als 2017 niet meer aansluitend op de jaarvergadering plaats.
Door het teruglopende animo van ouders voor de jaarvergadering, en de wens van de vrijwilligers hebben we
in 2015 voor het eerst geen gezamenlijk kampplein gehad.

Tijdens deze avond werd er algemene informatie verstrekt over het kamp. Daarnaast was er o.a. aandacht
voor het tekenprobleem, de kookstaf en de speciale kampsite die weer in de lucht zou komen. De kosten voor
deelname aan dit kamp bedroegen ook dit jaar € 85 per kind. Verder konden de ouders hun kind(eren)
aanmelden voor het komende kamp. Hierbij is het verstrekken van diverse persoonlijke gegevens door de
ouders van belang. Verder was er gelegenheid voor allerlei vragen en contacten met de vrijwilligers.
Zomerkamp Wageningen 2017
Van 8 tot 15 juli verbleven we dit jaar met zijn allen bij scouting Die Wiltgraeff in Wageningen. Zoals elk jaar
werd er vrijdag 7 juli ingepakt. De RB en DII vertrok op zaterdagochtend weer op de fiets. Dit jaar iets later in
vergelijking met de afgelopen jaren, omdat Wageningen niet erg ver fietsen is.
De groepen hadden uiteraard weer verschillende thema’s waarin er allerlei activeiten gedaan werden. De RB
was de hele week op survival. Ondanks dat het kamp altijd al een beetje survival is, werd het bij hen nu extra
beleefd, met bijvoorbeeld het zelf bouwen van de pizza oven. De Dijkratten I ging een week als piraten door
het leven. Aan het begin van de week kregen zij een brief van een piraat die ze de opdracht gaf om de hele
week hun best te doen om aanwijzingen te krijgen over de weg naar de schat. De IJsselrakkers mochten het
een weekje zelf uitzoeken van de leiding, onder het mom ‘Zoek ’t uit!’. Er werden dus de hele week heel veel
verschillende ‘zoek’ spellen gedaan. De meiden van de Dijkratten II speelden de hele week bordspellen die
vertaald waren naar levensgrote varianten, zoals Mens-erger-je-Niet met eieren die je naar elkaar kon gooien.
Als rode draad werd er Kolonisten van Catan gespeeld. Ook de kookstaf liet dit jaar goed van zich horen. Hun
afhaal chinees scoorde veel punten, zowel voor het eten als het lachen. Een ook de trompet en sirene waren
erg populair, want degene die zich dan als eerste bij de kookstaf meldde, mocht grabbelen in de ton!
Iedereen kon het kampterrein bereiken via het e-mailadres zomerkamp@jvgabriel.nl. om een boodschap
achter te laten. Die e-mails kwamen op de mediawand te hangen zodat iedereen ze kon lezen. Ook ander
nieuws, foto’s, wetenswaardigheden e.d. kwamen op die wand te hangen. Naarmate de week vorderde werd
de wand steeds voller en kleurrijker.
Er namen totaal 57 personen deel aan het kamp te weten 37 jeugdleden en 20 vrijwilligers.
Dit waren de vrijwilligers:
Dijkratten 1
Dijkratten 2
IJsselrakkers
Riverbunnies
Kookstaf/media

:Tamara van Bemmel , Stefan Verkaik
:Susan van Leeuwen-Maaijen, Marissa Streng, Tim de Wit
:Britt Meeuwse, Lisette Omta, Lukas Roest, Jessica Verkleij, Justin Verkleij
:Jacco Anker, Don Duits, Brent Straver, Bart Ende, Nils de Wit, Jaco Roest
:Ad Verkaik, Priscilla Steenbergen, Susan Spruit, Ruben Baars, Jessica Verkleij

Opening seizoen 2017-2018
Door omstandigheden is de opening een week verplaatst naar 8 september (en ook de clubavonden zijn een
week later van start gegaan). Natuurlijk hadden we gehoopt op mooi weer en veel buitenactiviteiten in de
planning staan, maar helaas zat het weer niet mee en regende het veel.
De hele avond stond in het teken van ‘4’. Er werden verschillende spellen gespeeld in teams van 4 (1 team van
5, want er waren 25 kinderen). In de kelder werd met 4 kratten per team een bierkratten race gespeeld,
waarbij de grond natuurlijk niet geraakt mocht worden, maar er wel onder 2 stokken door gekropen moest
worden en over een muur van piekschuimen blokken. Daarna speelden we ook in de kelder een dakgootrace,
waarbij het team hetzelfde parcour als de bierkrattenrace moest proberen af te leggen en daarbij een
tennisbal in 2 stukken dakgoot mee moest nemen.
In de zaal speelden we een broekenrace, maar niet met een gewone broek. Voor allebei de teams die tegen
elkaar raceten was er een 4 persoonsbroek en moest er natuurlijk zo snel mogelijk een parcour afgelegd
worden. Vooral het door een fietsband heen kruipen en onder een bank door gaan was nog helemaal niet zo
makkelijk met z’n vieren aan elkaar.
Buiten op het veld werd er tussen de buien door een pot levend tafelvoetbal gespeeld en boven stond een
hele grote 4-op-een-rij.

Tussen alle spellen door was er natuurlijk limonade en een snoepje en toen iedereen alle spellen had gedaan
kregen de kinderen (en de vrijwilligers natuurlijk ook) een lekker zakje chips. Daarna werd nog kort een
toernooitje blind volleybal gespeeld. Iedereen deed natuurlijk hard z’n best, maar uiteindelijk won het team
van Thomas, Thijs, Mila en Loïs. Die gingen naar huis met een mooie medaille en een spelletje 4-op-een-rij!

Grote Clubactie
In 2017 werd er voor de 45e keer de Grote Clubactie georganiseerd. JVG deed voor de 35e achtereenvolgende
maal mee aan deze actie. De verkoop actie begon op zaterdag 16 september.
Vanaf die datum mocht je “langs de deur” om loten te verkopen. Er waren boekjes met allerlei info en
intekenlijsten waarop je de NAW en bank gegevens kon vermelden van mensen die loten per bank wilden
kopen in het kader van de Grote Clubactie. Natuurlijk kon ook het aantal gewenste loten ingevuld worden.
Vervolgens moest er een handtekening van de koper geplaatst worden om de eenmalige bankmachtiging te
laten gelden. Dit jaar kon er voor het 12e jaar betaald worden via een eenmalige bankmachtiging. Dat had de
voorkeur maar men kon ook contant loten kopen.De verwachting is dat de mogelijkheid om contant af te
rekenen in de toekomst zal verdwijnen.
Voor het de allereerste keer hebben we dit jaar 5 Superloten verkocht. Dit is 1 lot waarvoor de koper 50
GCAloten krijgt. Deze Superloten zijn door verschillende bedrijven gekocht. Met de verkoop van een Superlot
maakten we als vereniging kans op een Clubfeest.
Ook dit jaar werden de meeste loten via een bankmachtiging verkocht. Wanneer je via een bankmachtiging
loten kocht kwamen de lotnummers op je bankafschrift te staan. Dit jaar werden de boekjes met
intekenlijsten verspreidden onder de jeugdleden, zodat ze loten konden verkopen aan familie, buren,
vrienden, collega’s, klasgenoten of wie dan ook. De prijs voor een lot was dit jaar wederom € 3. Hiervan was €
2,40 bestemd voor de deelnemende verenigingen.
De 3 meest verkopende jeugdleden kregen een prijs. Een cadeaubon van € 10.00, € 7.50 of € 5.00 voor
diegene welke de meeste loten had verkocht.
Zwemmen in het Caribabad in Gorinchem
Het zwemmen was dit jaar weer in het Cariba bad in Gorinchem en wel op 12 november. Met een hele stoet
aan volle auto’s vertrokken we rond kwart over 10 vanaf de Samenwerking. Ondanks een aantal
waarschuwingen mochten we gelukkig allemaal tot 4 uur blijven. Toen zijn we nog 1 keer met z’n allen van de
glijbaan geweest en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.
Sinterklaas en kerstactiviteiten
Uiteraard werd er door de groepen weer Sinterklaas gevierd. Bij twee groepen werd er gedobbeld en bij twee
groepen waren er surprises. Sinterklaas is dit jaar helemaal weggebleven, maar hij heeft wel een aantal pieten
bij de Ijsselrakkers langs laten gaan.
Om in de kerstvakantie de feestdagen niet zomaar voorbij te laten gaan, zijn de IJsselrakkers en de Dijkratten I
wezen schaatsen. De Riverbunnies en de Dijkratten II zijn naar Jumpsquare in Nieuwegein geweest.
Overige activiteiten
5 jan – activiteiten kerst DI en YR
Rabobank Clubkas campagne
Jumbo heeft YR lege flessen gesponsord voor flessenvoetbal ( 1 juni)
Sponsoring
JVG heeft een aantal vaste sponsors die jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Alle sponsors zijn te zien op
de internetsite met, zo mogelijk, een doorlink naar de eigen site. De vaste sponsors zijn: Sluis Elektro,
Agrarisch Loonwerk Vonk, De Welkoop, Dezet Plastics B.V., Van Wijnen Stolwijk, Straver grondverzet, Hagoort
Interieur -& Tentoonstellingsbouw, autobedrijf P. Markus, KS Scooters, Zorgboerderij Gravestein, Jumbo
Oudewater en Pumpkin Presents.
BEDANKT:

We willen bij deze nog een aantal mensen c.q organisaties en onze sponsors bedanken. In willekeurige
volgorde:
Paters Passionisten, Gemeente Oudewater, Gemeente Krimpenerwaard, Maatschappelijke Instelling
Roosendaal, Stichting Van Den Akkerfonds, Straver grondverzet, Hagoort Interieur -& Tentoonstellingsbouw,
autobedrijf P. Markus, KS Scooters, Zorgboerderij Gravestein, Jumbo Oudewater en Pumpkin Presents.
De IJsselbode, Jeugdbelang, Corry Heunks, Anton Spruit (onderhoud veld & tuin), Gezondheidscentrum
Goverwelle, Jantje Beton, Grote Club Actie, Pluimveebedrijf Wiltenburg BV, kookstaf, kampchauffeurs, Joke de
Wit – van Beek, René Hagoort, , Peter Kool, alle collectanten en lotenverkopers en alle (andere) vrijwilligers.
We vergeten zéker personen c.q. organisaties te noemen. Daar ontkom je nu eenmaal niet aan. Er zijn zéker
mensen die ook op één of andere wijze een bijdrage geleverd hebben aan ons jeugdwerk en van wie wij het
(soms) niet eens weten. In ieder geval willen we iedereen wel of niet genoemd in dit jaarverslag hartelijk
bedanken. Hopelijk mogen we in de toekomst, wanneer nodig, wederom op hun bijdrage rekenen.

