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Jaarverslag jeugdcommissie 2017. 
 
 

In 2017 zijn er meerdere activiteiten georganiseerd voor de jeugd. 
 
In Dronten is een cursus “Vissen voor kids gegeven”. 
 
Er is 8 x een visles gegeven aan een groepen 7/8 op diverse basisscholen in Lelystad 
en Dronten. 
Ook hebben we nog geassisteerd bij het vissen met een groep kinderen van de 
buitenschoolse opvang. 
 
Er zijn 2 jeugdcompetities gehouden, in Lelystad en in Dronten. 
Zeven woensdagmiddagen werd er gevist voor het klassement, waarna de 
afsluitende middag weer werd gehouden bij "Toms Creek" in Lelystad. 
Deze afsluitingsdag was weer geweldig, we hadden mooi weer en er werd vis 
gevangen, grote vis. Geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen waren. 
Na afloop van het vissen vond hier ook de prijsuitreiking plaats van beide 
competities. 
 
Op 19 augustus hebben we deelgenomen aan de regionale Jeugdvisdag die dit jaar 
werd georganiseerd door vereniging De Poepenkolk uit Elburg. 
Het was de eerste keer dat onze vereniging met een grote groep jeugdigen deelnam 
aan deze Jeugdvisdag. Voorheen waren dat maar 3 of 4 personen, nu werd het 
maximum van 15 deelnemers bereikt. 
 
Op 30 augustus hebben we meegedaan aan de Krachtpatsersdag, georganiseerd door 
Lelykracht. Dit is een evenement waar je als vereniging workshops of presentaties 
kan houden met en voor de jeugd. 
De bedoeling is de jeugd te laten zien wat je voor leuke dingen je kan doen met je 
vrije tijd. 
Dit is zeer goed bevallen en zal zeker een vervolg krijgen in 2018. 
 
Dit jaar gaan we met de jeugd (en volwassenen) een aantal keren vissen bij Toms 
Creek. We hopen dat hiervoor voldoende belangstelling zal zijn. 
 
Rest ons om degene die keer op keer weer hebben geholpen, bij deze activiteiten 
voor de jeugd, te bedanken voor hun inzet. 
 
De Jeugdcommissie 


