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JAARVERSLAG JEUGDZAKEN VAN DE R.V.V. TORNAX 2021 
 

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. Vanaf 2018 is 

de functie van jeugdcoördinator ingevuld door Annebel Baakman en tevens lid van het bestuur. 

Tijdens de ledenvergadering van 2021 is de functie van bestuurslid jeugd vacant. Annebel is tot op 

heden interim tot de vacature is ingevuld. In 2021 assisteerde Roy Diepenbroek hierbij voor niv. 

1/2/3/ en Sonja Peterse assisteerde hierbij voor niv. 4/5/6. Erna Beeftink is vanaf eind 2018 

betrokken als lid van de TC. Erna houdt zich bezig met het technische beleid van de CMV. Inge van 

Putten is vanaf september 2021 verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken van CMV.   

 

aƛƴƛΩǎ ǎŜƛȊƻŜƴ 2021 

In het seizoen 2021 werden de trainingen van de mini’s gegeven op donderdag. In het voorjaar van 

2021 verzorgden Erna Beeftink met assistentie van Emma Veenboer en Nora Hissink de trainingen 

voor niveau 1/2/3/4 en Irma Jansen, Lynn Giesen, Gwen de Wijs en Jasmijn Krosenbrink voor niveau 

5 en niveau 6.  

 

Aan het begin van 2021 hebben de mini’s buiten getraind op het voetbalveld van VV Ruurlo. I.v.m. de 

destijds geldende Coronamaatregelen was het niet toegestaan om binnen te sporten. Toen het weer 

wat warmer werd zijn de trainingen verplaatst naar het beachvolleybal veld van Zwembad de Meene. 

Er zijn in het voorjaar van 2021 helaas geen wedstrijden gespeeld. Het voorjaarsseizoen werd op het 

zwembad feestelijk afgesloten.  

 

We hebben in de zomer van 2021 afscheid genomen van de trainers Irma Jansen, Lynn Giesen, Gwen 

de Wijs en Jasmijn Krosenbrink. We willen hun enorm bedanken voor hun inzet en enthousiasme 

tijdens de trainingen.  

 

Vanaf het najaar 2021 hebben de mini’s getraind o.l.v. Erna Beeftink met assistentie van Emma 

Veenboer, Nora Hissink, Femke Giesen, Femke Sasse en Sanne van Putten. Vanaf september 2021 

konden de trainingen in de sporthal hervat worden, evenals de wedstrijden. Helaas werden begin 

december het wedstrijdseizoen en de trainingen onderbroken door een nieuwe lock-down.  

 

Jaarplanning 2021 

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: 

¶ Vriendjes/vriendinnetjes inloop 

De CMV leden hebben doorlopend vriendjes en vriendinnetjes meegenomen naar de training.  
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• Scholenvolleybaltoernooi 

In het najaar van 2021 is besloten om het Schoolvolleybaltoernooi te annuleren. Ruth Wezinkhof 

organiseert dit toernooi i.s.m. volleybalvereniging Gemini te Borculo. We hopen dat het toernooi 

volgend jaar doorgang kan vinden! 

• Sportintro op de basisscholen (in samenwerking met de SFB) in 2021 

In het najaar van 2021 heeft Henri Geerdink volleyballessen verzorgd voor de bovenbouw 

groepen en enkele onderbouw groepen op de Ruurlose basisscholen. Dit deed hij ter 

voorbereiding op het schoolvolleybaltoernooi en in het kader van ledenwerving.  

 

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 

 

Jaarplanning 2022 

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 mei (eigen organisatie) 

• groep 3 t/m 8: Vriendjes/vriendinnetjes meenemen het gehele seizoen 

• 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 2022 op de planning (onder voorbehoud): 

Wanneer 

 

Activiteit 

Maart Kleutersportdag 

Mei 

 

Ouder/kind toernooi 

Mei / juni 

 

Volleybalkamp 

Juli 

 

Opstellen jaarplanning seizoen 2022/2023 

September 

 

Start mini van de week niveau 6 

Oktober Kies je sport ( SFB en Tornax) 
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November 

 

Sportintro 

December 

 

Sinterklaasfeest mini’s 

December 

 

Scholenvolleybaltoernooi 

Januari 2023 

 

Evaluatie jeugdbeleid 

Gehele jaar 

 

Vriendjes en vriendinnetjes meenemen 
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