JAARVERSLAG 2017
Het (vlucht)seizoen 2017…
Een nieuw seizoen, een nieuwe start.
In februari zijn we begonnen met de voorbereiding op het jeugdseizoen 2017.
De jeugdkampioenschappen en de daarbij behorende puntentelling zijn,
hetzelfde gebleven. Evenals vorig seizoen hebben we ervoor gekozen om per
hokkampioenschap de helft van het aantal deelnemers te huldigen, zodat we
vele jeugdleden in het zonnetje kunnen zetten.
Verdere verloop van het seizoen:
Het seizoen 2017 is voor de jeugdcommissie rustig verlopen.
Er waren weinig reclames op de uitslagen.
Gedurende het seizoen kwamen we als commissie vier keer bij elkaar om
lopende zaken door te nemen en onze jeugddag voor te bereiden.
Het teruglopend jeugdleden aantal blijft voor ons een punt van aandacht.
Dit seizoen waren er op papier nog slechts 19 jeugdleden.
Het is lastig om de jeugd voor de sport te behouden, directe oplossingen zijn er
niet. Wel blijft het belangrijk om onze jeugdleden te helpen waar we kunnen.
Zeeuwse Jeugddag:
Zaterdag 13 januari 2017 was er de Zeeuwse Jeugddag. Deze keer in
Duivencentrum de Nishoek in Kruiningen, waar we hartelijk werden ontvangen.
Tijdens het ochtendprogramma werden de duiven gekeurd, was er een quiz,
een rondje bingo met mooie prijzen en tijd voor gezelligheid met elkaar.
’s Middags kwam Gert Jan Beute om ons te voorzien van allerlei tips en was er
gelegenheid tot vragen stellen. Het was een leerzame middag.
We hebben de dag afgesloten met de prijsuitreiking van de verschillende
kampioenschappen en het verloten van de bonnen. Deze bonnen zijn
geschonken door onze seniorkampioenen, nogmaals onze hartelijke dank
hiervoor. Voor alle jeugdleden die geen prijs hadden gewonnen bij de hok- en
duifkampioenschappen en aanwezig waren op de jeugddag, was een mooie
prijs beschikbaar gesteld, met grote dank aan onze sponsors. Tijdens de
jeugddag hebben we helaas afscheid genomen van Frederik Dekker als
bestuurslid. Frederik nogmaals bedankt voor al je inzet voor de jeugd de
afgelopen jaren! Wij kunnen terugkijken op een gezellige dag in de Nishoek.
De jeugdkampioenen zijn bekend gemaakt via de website en het
kampioenschapsboekje.
Tot slot…
Willen we zeker weer een beroep doen op onze jeugdleden; laat komend
seizoen zeker weer van je horen, dan kunnen we er samen iets moois van
maken!
Namens de jeugdcommissie,
Karin van Gils-Wielemaker

