Nieuws van de
jeugdcommissie
Hallo junioren, pupillen, ouder(s) en verzorger(s),
Tijd voor de jeugdcommissie om weer van zich te laten horen. De
jeugdcommissie bestaat op dit moment uit Paul Faber, Marieke van der Meulen,
Mark van Deutekom en Marc van Gelder. De jeugdcommissie kan nog enige
versterking gebruiken. Gelet op de huidige samenstelling heeft vrouwelijke
inbreng daarbij de voorkeur !
Als jeugdcommissie gaan we ook dit jaar weer een aantal leuke activiteiten
organiseren.
Een (nieuwe) activiteit op woensdagmiddag 23 maart is een Paas (haas)
training voor alle pupillen op de atletiekbaan. De uitnodiging volgt
binnenkort.
De ouder- en kindwedstrijd voor alle jeugdleden staat dit jaar gepland
op woensdag 15 juni. Vaders en moeders gaan dan samen met hun zoon
of dochter de strijd aan met andere koppels! Alvast noteren: woensdag 15 juni,
eind van de middag op de baan in Leeuwarden. Voor iedereen die niet met zijn
vader of moeder mee kan doen is er natuurlijk de fun-categorie.
Het pupillenkamp staat op zaterdag 3 september en zondag 4
september op de agenda. Een evenement dat de pupillen niet mogen
missen. Sportieve teamprestaties afgewisseld met een hoop lol,
heerlijk eten, disco, sponsen stapelen, een springkussen en nog veel meer. Ook
bijzonder: we slapen dan (veel te kort) in tentjes op de eigen atletiekbaan!
Ook de junioren gaan we ondersteunen bij het organiseren van een
activiteit. Vorig jaar is dat niet geslaagd maar dit jaar gaan we het
opnieuw proberen en kijken we, in overleg, wat er mogelijk is. Ook aan de hand
van de (eind vorig jaar door de junioren) ingevulde vragenlijsten.
Vanaf 1 oktober 2016: de Grote Clubactie. Het zou mooi zijn om hier
als vereniging (weer) aan mee te doen waarbij de opbrengst ten goede
komt aan de (jeugd) atletiek binnen Lionitas ! Als Jeugdcommissie willen
we hier graag aan meehelpen én bijdragen. Later hierover meer.
Wij hebben er in ieder geval zin in en hopen jullie bij de activiteiten terug te
zien! Mocht je nog vragen hebben of mee willen draaien in de jeugdcommissie,
mail dan gerust naar jeugdcommissie@lionitas.nl .
Sportieve groet van de jeugdcommissie!

