
Jaarverslag activiteitencommissie 2014 

Paas activiteit: 

Ook in 2014 hebben we  weer paas eieren gezocht. Veel kinderen hadden hier wel 

oren naar en kwamen op zaterdag 12 april naar de zonneweide van zwembad de 

Steur om de eieren te zoeken. Voor elk gevonden ei kregen de kinderen een lootje, 

uit deze lootjes werden op het einde verschillende prijzen verloot. 

Avondvierdaagse: 

Het weer zat mee en ook de deelname was voldoende om dit jaar mee te doen aan 

de avondvierdaagse. We liepen dit jaar mee in Kampen ( 10 km ). We hadden een 

leuk clubje. 

In 2015 zullen we hopelijk met nog meer deelnemers mee lopen zowel in Kampen als 

in IJsselmuiden. 

 

Rad van Avontuur 

Dit seizoen werd er tijdens de clubkampioenschappen een rad van avontuur gedaan. 

Voor een klein bedrag konden de kinderen en toeschouwers lootjes kopen, met dit 

lootje kon je leuke prijzen winnen. Het was een succes en we gaan dit zeker 

herhalen. 

De opbrengst word gedeeltelijk op zij gezet voor de kampen van de zwemmers 

 

Afsluiting seizoen zwemmen 

De AC verzorgde hapjes en drankjes na de laatste wedstrijd 

(sprintkampioenschap)van het zwemseizoen in zwembad IJsselmuiden.  

 

Sinterklaas: 

Sinterkaas 2014 werd weer in het zwembad gevierd. De trainers verzorgden een 

thematische training en zorgen voor zwarte pieten. 

De AC zorgde voor de traktatie en deelde deze uit in de hal van beide zwembaden. 

 

Catering IJsselmuiden 

Tijdens iedere wedstrijd in IJsselmuiden (selectie- en ladderwedstrijden) werd er 

koffie en ander drinken verkocht. 

Ook hiervan hebben we wat geld opzij gezet voor de kampen. 

Komend jaar zal dit niet meer zo zijn. 

 



 

Juniorenkamp  

Dit werd gehouden in september. Hier hebben we de barbecue verzorgt. Werd goed 

ontvangen en het was zeer gezellig. 

Was voor herhaling vatbaar. 

 

Boni Actie 

We hebben een mooi bedrag bij elkaar gespaard. € 996,- 

Hier zijn al wat mooie dingen voor aangeschaft en er wordt wat opzij gezet voor het 

kamp van deze zomer. 

 

 

 


