
Jaarverslag Jeugdraad

Aan de leden van Zwemvereniging OEZA

Geachte leden,

Hierbij bied ik u het jaarverslag (2021) van de Jeugdraad aan.

Wij verheugen ons erop om in 2022 activiteiten te organiseren voor de wedstrijdzwemmers.

De penningmeester van de Jeugdraad,

Rick Offringa

Ook in 2021 heeft de Jeugdraad bij het organiseren van activiteiten weer door corona niet alle activiteiten 

daadwerkelijk kunnen organiseren die op de planning stonden. Dit heeft het improvisatievermogen 

dermate getest dat de Jeugdraad een (niet eerder vertoonde) online escape room heeft georganiseerd op 

13 februari. Verschillende families speelden mee als teams. Dit was een groot succes!

Daarnaast kwam er weer een klassieker om de hoek kijken: kanoën! Op 4 juli vond de kanomiddag plaats. 

En net als een aantal jaar geleden konden we weer terecht bij Kanoverhuur De Aker in Uitgeest. In twee-

persoons kajakken representeerde een grote groep jeugd onze zwemvereniging op de wateren in de polder 

ten zuiden van het Uitgeestermeer. Dit werd weer ervaren als een gezellige belevenis die je niet zou willen 

missen!

Verder ging de Grote Clubactie ook weer van start op 18 september. Om goed te beginnen heeft de 

Jeugdraad op deze dag samen met een aantal zwemmers loten verkocht. In totaal zijn er dit jaar 167 loten 

verkocht wat een opbrengst van €389,28 heeft opgeleverd.

Ten slotte heeft de Jeugdraad op 23 oktober ‘s avonds een filmavond georganiseerd. In het thema van 

Halloween werd er dan ook de klassieker Scary Movie gekeken. Onder het genot van hapjes en drankjes is 

er weer een gezellige avond van gemaakt.



Balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

Activa

Nog te ontvangen Grote Club Actie 389,28 1.013,70

R/C met bestuur 3.082,60 2.340,98

Kas 0,00 0,00

Totaal activa 3.471,88 3.354,68

Passiva

Eigen vermogen 3.471,88 3.354,68

Totaal passiva 3.471,88 3.354,68

Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

EUR EUR

Baten

Grote Club Actie 389,28 1.013,70

Deelnamen gelden 65,00 0,00

Totaal baten 454,28 1.013,70

Lasten

Grote Club Actie 124,58 273,67

Escaperoom 14,99 0,00

Kano 180,06 0,00

Spelletjesmiddag 0,00 12,53

Filmavond 17,45 0,00

Totaal lasten 337,08 286,20

Saldo baten en lasten 117,20 727,50


