
Inschrijfformulier Con Zelo Handbal          

 
Voorletters 

 
 

 
Voornaam 

 
 

 
Achternaam 

 
 

 
Geboortedatum 

 
 

 
Adres 

 
 

 
Postcode/woonplaats 

 
 

 
E-mail adres 

 

 
Telefoonnummer 

 
 

 
06-nummer  

 
 

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over 
de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we 
speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website, 
Facebook en in de W4 plaatsen. Hierbij vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 
hiervoor te gebruiken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 

sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, Facebook en/of 

de W4. 

 Publiceren van mijn voor- en achternaam op de website. 

 Publiceren van mijn mailadres en telefoonnummer op de website. 



 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het fotoalbum: 

□ OP DE WEBSITE 

□ IN SPORTLINK 

□ OP FACEBOOK 

 Mijn gegevens beschikbaar te stellen aan de commissies zodat zij mij kunnen 

benaderen. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 

bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Van ouders van de jeugdleden (F t/m 

B) wordt verwacht dat ze tenminste 1 vrijwilligerstaak uitvoeren.   

   Kantinedienst (Zaterdag of zondag)*  

  Schoonmaakdienst (Maandagmiddag/avond)* 

  Terreindienst*  

  Actiecommissie * 

  Jeugdcommissie * 

  Toernooicommissie * 

  Scheidsrechter (na opleiding) 

   Ik doe al vrijwilligerswerk voor Con Zelo namelijk:  

(zet een kruisje in het vakje voor de gewenste taak) 

 

Het formulier kan gemaild worden naar kellydam@conzelo.tv samen met een digitale 

portretfoto. (mag ook in de brievenbus: Kerkstraat 2 te Waarland) 

 

* Zie volgende pagina voor een omschrijving van deze taken   

mailto:kellydam@conzelo.tv


Hieronder volgt een uitleg wat de vrijwilligerstaken ongeveer inhouden: 

 

Schoonmaakdiensten vinden ongeveer 5 tot 6 keer per jaar 

plaats op maandagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur of ’s avonds 

van 19.00 tot 20.30 uur.  

 

Een kantinedienst duur over het algemeen ’s morgens  3½  uur 

en ’s middags 4 uur. (Naar gelang er wedstrijden zijn). Je bent 

ongeveer 2 keer per jaar aan de beurt op zaterdag of zondag. 

 

Terreindiensten zijn alleen nodig bij thuiswedstrijden tijdens de 

buitencompetitie. Wat moet je o.a. doen: Je ontvangt de tegenstanders en 

wijst hen naar de juiste kleedkamer. Je ontvangt de 

scheidsrechter, zorgt ervoor dat het scorebord (door iemand) 

bediend wordt en in de pauze regel je limonade voor de 

speelsters en koffie/thee voor de coach. Heel leuk om te doen 

en je ziet gelijk een paar sportieve handbalwedstrijden! 

 

De Actiecommissie heeft versterking nodig. Zij houden zich 

o.a. bezig met de flessenactie, pindaslingeractie, 

doelpuntenactie, Grote Clubactie, lelieschubben, filmavond 

etc. De leden van de actiecommissie zetten zich voor 1 of 2 

van deze acties in. Je hoeft dus niet aan alle acties deel te nemen. Zo blijven de 

taken beperkt tot een paar keer per jaar. 

 

 De Jeugdcommissie regelt leuke activiteiten voor de jeugd. Denk hierbij aan de 

spelregeltest, penalty bokaal, slaapweekend, bingo, 

pietentraining en introductielessen voor nieuwe leden. Op dit 

moment hebben we 3 commissie leden, maar het is fijn als daar 

nog versterking bij komt. 

 

  



De toernooicommissie zorgt ervoor dat de toernooien in goede banen wordt 

geleid. De toernooien die jaarlijks terugkomen zijn: 4 x 4 

toernooi in de Harenkarspelhal. (1 x per 3 jaar is Con Zelo aan 

de beurt om dit te organiseren), ouder-kind toernooi, Berdos 

toernooi (incl. overnachting). Spelvisie toernooi en bekerfinales zijn afhankelijk 

van de handbalbond of deze bij ons gespeeld worden. 


