TORNAX
Volleybalvereniging te Ruurlo

opgericht 24 maart 1970

Jaarverslag jeugdzaken 2017
De jeugdcommissie heeft als hoofdtaak het opstellen van het jeugdbeleid en de uitvoering van dit
beleid. De commissie is onderverdeeld in een jeugdcoördinator en minicoördinatoren. In 2017 is de
functie van jeugdcoördinator ingevuld door Corry Giesen en tevens lid van het bestuur.
Corry Giesen is sinds 2014 mini-coordinator, Mariska Hissink assisteert hierbij voor niv 1/2/3/ en
Brigitte Heezen assisteert hierbij voor niv 4/5/6.
Mini’s seizoen 2017
Voorjaar 2017 werden de trainingen van de mini’s gegeven op donderdag. De eerste trainingsgroep
bestond uit spelers van niveau 1/2 onder leiding van Nynke Bultman en Arie Bonnink met assistente
Martje Nieuwenhuis en Britt Nieuwenhave en spelers van niveau 3 onder leiding van Sjoerd Nijkamp.
Deze trainingsgroep startte om 16:15 uur en stopte om 17:30 uur.
De tweede trainingsgroep bestond uit spelers van niveau 5 en 6, die startte met de training om 17:30
uur tot 18:30, onder leiding van Henri Geerdink en assistentes Lynn Ribbers en Fleur Tetteroo.
Najaar 2017 (september) werden de trainingen op donderdag gegeven. Niveau 2/3/4 startte met de
training van 16:15 uur en stopte om 17:30 uur en krijgen training onder leiding van Nynke Bultman
en assistente Martje Nieuwenhuis en Sjoerd Nijkamp
Niveau 5/6 startte met de training van 17:30 uur en stopte om 19:00 uur en krijgen training onder
leiding van Marcel Giesen met assistentes Fleur Tetteroo en Lynn Giesen.
Jaarplanning 2017
De volgende activiteiten stonden afgelopen jaar op de planning:
• Verzorgen van activiteiten gericht op ledenwerving
• Verzorgen van activiteiten gericht op ledenbehoud
1. Verzorgen van activiteiten gericht op ledenwerving
Afgelopen jaar hebben we enkele activiteiten georganiseerd gericht op ledenwerving:
• Kies je Sport (in samenwerking met de SFB)
Wegens gebrek aan deelname dit jaar niet uitgevoerd.
 Vriendjes/vriendinnetjestoernooi
Iedere eerste donderdag van de maand mogen de CMV leden vriendjes en vriendinnetjes
meenemen naar de training.
• Scholenvolleybaltoernooi
In de kerstvakantie vindt elk jaar een scholenvolleybaltoernooi plaats voor alle groepen 7 en 8 van
de basisscholen uit de gemeente Berkelland. Dit toernooi wordt georganiseerd door de
verschillende volleybalverenigingen uit de gemeente Berkelland. Corry Giesen heeft vanuit Tornax
dit toernooi gecoördineerd. Op 6 januari 2017 is dit toernooi in Borculo georganiseerd en een 4 tal
teams uit Ruurlo hebben deelgenomen.
• Sportintro op de basisscholen (in samenwerking met de SFB) in 2017
Sjoerd Nijkamp heeft dit jaar volleybal lessen verzorgd voor groep 7 en 8 op alle Ruurlose
basisscholen op voorbereiding voor het schoolvolleybaltoernooi.
• Sportdag (in samenwerking met de basisscholen uit Ruurlo) op vrijdag 19 juni.
In overleg met de badminton hebben we afgesproken dat we om het jaar meedoen met de
sportdag. De reden hiervoor is dat de er in de sporthal maar ruimte is voor 3 verenigingen. Dat
zijn handbal, gym en dus om en om de badminton en volleybal. Tornax is in 2017 niet aan de
beurt geweest, in 2018 zijn we weer aan de beurt.

2. Verzorgen van activiteiten gericht op ledenbehoud
Enkele activiteiten bij de mini’s en de jeugd gericht op ledenbehoud:
• Mini van de week
• Ouder/Kind toernooi bij de mini’s
• Kamp voor de jeugd/mini’s.
• Sinterklaasfeest voor de mini’s
Mini van de week
In het voorjaar 2017 is er bij elke thuiswedstrijd van de dames een mini van de week geweest, dit
werd als erg leuk ervaren.
Jaarplanning 2018
Een van de speerpunten van de jeugdcommissie was en is het verzorgen van activiteiten gericht op de
ledenwerving. Op vaste tijdstippen in het seizoen organiseren we voor verschillende leeftijden
(groepen van de basisscholen) activiteiten:
• groep 3 t/m 5: kies je sport (in samenwerking met de SFB eventueel gecombineerd met de
sportinstuif). Dit jaar willen we ook sportintro aanbieden.
• groep 3 t/m 8: ouder/kind toernooi in april (eigen organisatie)
• groep 3 t/m 8: Vriendjes/vriendinnetjes meenemen het gehele seizoen, iedere eerste donderdag.
• groep 5 t/m 8: schoolsportdag (in samenwerking met de basisscholen)
• groep 7 t/m 8: sportintro (in samenwerking met de SFB en assistentie van NeVoBo trainers of
gediplomeerde trainers uit eigen vereniging, bv in november ter voorbereiding op het
scholenvolleybaltoernooi
• groep 7 t/m 8: Scholenvolleybaltoernooi
Samenvattend staan de volgende activiteiten voor 2018 op de planning:
Wanneer
Activiteit
Maart
april

Dames 1 en heren 1 trainen mee in week 10 week van het sportplezier en de
jeugdleden hebben een onderling toernooi
Ouder/kind toernooi

Mei

Volleybalkamp

Juni

Sportdag basisscholen ( Basisscholen en Tornax)

Juli

Opstellen jaarplanning seizoen 2018/2019

September

Start mini van de week niveau 6

Oktober

Kies je sport ( SFB en Tornax)

November

Sportintro

December

Sinterklaasfeest mini’s

December

Scholenvolleybaltoernooi

Januari 2018

Evaluatie jeugdbeleid

Gehele jaar

Vriendjes en vriendinnetjes meenemen

