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Beste betrokkenen van handbalvereniging Con Zelo, 

 

Op woensdag 7 november a.s. houden wij onze jaarvergadering om 19.00 uur in de 

kantine van ons sportcomplex De Groet.  

 

Tijdens de jaarvergadering komen onder andere de volgende zaken aan bod: 

 

• Voorwoord uit het jaarverslag; 

• Een overzicht van de financiën;  

• Onderzoek samenwerking VZV 

 

We hopen je te zien op woensdag 7 november.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Handbalvereniging Con Zelo 
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Agenda jaarvergadering HV Con Zelo 7 november 2018 
 

1. Opening 

2. Voorwoord uit het jaarverslag 

3. Notulen jaarvergadering d.d. 11 oktober 2017 (op- en aanmerking) 

4. Jaarverslag (op- en aanmerking) 

4.1 Secretariaat 

4.2 Actiecommissie 

4.3 Sponsorcommissie 

4.4 Technische zaken 

4.4.1 Scheidsrechterzaken 

4.4.2 Toernooicommissie 

4.5 Jeugdcommissie 

5. Ingekomen stukken 

6. Financiële overzichten 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie (zie toelichting)  

8. Begroting en contributie 

9. Bestuursverkiezingen (zie toelichting) 

10. Verkiezing afgevaardigde voor de OMNI (zie toelichting) 

11. Rondvraag 

12. VZV 

13. Sluiting 

 

 

 
Toelichting op de agenda:  
Agendapunt 7: 
Mandy Mol en Sandra Bakker hebben afgelopen seizoen de kascontrole uitgevoerd.  
Mandy heeft dit het afgelopen jaar voor de tweede keer gedaan en wordt bedankt voor haar 
bijdrage. Volgend seizoen zullen Sandra Bakker en een nieuw te kiezen commissielid de kascontrole 
uitvoeren. Margret Bruin blijft staan als reserve commissielid. 

Agendapunt 9: 
Goedkeuring voor een nieuw bestuurslid Carla Bruin die gaat starten als secretaresse. 
Aftredend en  (niet) herkiesbaar: 
2018 Kelly Mol en Marit Tesselaar 
2019 Maaike Boekel 
2020 Wendy Groen, Ellen Dekker en Ilona Smit 
 
Agendapunt 10: 
Annet Braas en Ilse Houtenbos waren OMNI afgevaardigde en treden in principe af.  
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Voorwoord uit het jaarverslag 
Start seizoen 2017-2018 
 
Als handbal Con Zelo bestuur starten wij het handbalseizoen 2017-2018 met een glimlach! We gaan 
dit seizoen met 11 teams van start. Bij een aantal oud eerste spelers begon het dit jaar weer te 
kriebelen, samen hebben zij een nieuw recreanten team opgericht.  
Ook blij zijn we met de samenwerking met Hollandia T hierdoor blijft dames 2 bestaan. Een 
combiteam Hollandia T/Con Zelo dames 2. 
 Dit is waar je het als voor bestuur voor doet. (Veel) leden die samen sporten… 
Om ook meer jonge jeugd aan te trekken wordt er dit jaar weer van alles gedaan. Er worden 
trainingen gegeven op de Sint Jan school, de jeugdcommissie heeft een Halloweentraining 
georganiseerd en daarnaast zijn er weer kennismakingstrainingen gegeven. Trots kan ik schrijven dat 
de opkomst voor deze trainingen goed zijn geweest en nu hopen wij weer op een F team! 
 
Het seizoen begon stormachtig. (Onze dug-out waren zelfs omgewaaid!!!) Het buitenseizoen 
leverden ook wisselende resultaten op maar toen de teams eenmaal waren warm gedraaid, ging het 
spelplezier en daarbij de resultaten ook omhoog.  
In de zaal werden onze recreanten en de D2 kampioen. Dames 1 wist 13 keer op een rij te winnen. 
Ook voor de beker wisten de Dames het tot het laatst aan toe spannend te houden! Na een 
ontzettend spannende finalewedstrijd werden zij tweede. 
Graag laten wij ons prachtige complex aan zoveel mogelijk mensen zien. Mooi was dan ook dat bij 
Con Zelo een D jeugdtoernooi vanuit het NHV kon worden gespeeld om de spelregels weer even te 
oefenen. Het toernooi liep op rolletjes. 
Wij zijn ook enorm blij met onze toernooicommissie die dit weer voor elkaar heeft gekregen. 
 
Con Zelo een prachtige club, mooie velden, mooi complex maar een vereniging zonder 
 F team en geen A team. Ook het vinden van trainers is ontzettend moeilijk. 
Hoe lang blijf je dan een sterke gezonde club? Dit is voor ons een reden geweest om akkoord te gaan 
met de vraag vanuit VZV om eventueel te gaan fuseren of te gaan samenwerken. 
Achter de schermen hebben wij als bestuur ook veel onderzoek gedaan naar een mogelijke fusie 
en/of samenwerking met VZV.  
VZV is in april tijdens de start van het veldseizoen al met 11 teams bij ons komen handballen. De VZV 
teams brengen veel publiek met zich mee dus nog meer bedrijvigheid op ons complex!! 
De B2 weet als een ware kampioenen het seizoen te eindigen. 
 
Een groot deel van ons handbal seizoen speelt zich af in de zaal. Voor ons als club dan ook een mooie 
ontwikkeling dat er een commissie is opgericht voor het realiseren van een zaal in Waarland.  Ook 
vanuit het handbalbestuur wordt hier actief over meegedacht. In het nieuwe seizoen zal blijken of 
het haalbaar is. 
 
Het handbalfeest werd dit jaar voor het eerst gevierd in de kantine van Con Zelo. Mede door de 
goede samenwerking met de voetbal en de OMNI was het feest een enorm succes. Ik denk en hoop 
dat het een startschot is geweest voor een jaarlijks terugkerend evenement. 
 
Zo tevreden terugkijkend op seizoen 17-18 is er veel gebeurd, zowel voor als achter de schermen. 
Veel nieuwe ontwikkelingen. Wij, als bestuur, gaan ervoor en hopen weer een mooi seizoen 
tegemoet te gaan met zijn allen. 
 
De voorzitter Maaike Boekel 
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Notulen jaarvergadering HV Con Zelo 12 oktober 2017 

 
 
Aanwezig bestuur:  Maaike Boekel  Ellen Dekker 
    Marit Tesselaar  Wendy Groen 

Kelly Mol  Ilona Smit 
Afwezig bestuur:   
 
Aanwezig leden:   
John Schneider   John Bruin  Nina Dekker  Bo Boekel 
Dick Dam  Cor van Herk  Saartje Bekker  Lotte v Balgooy 
Ingrid van Dam  Cindy Kleisterlee Tess Koppes  Ilse Houtenbos 
Anja Groen  Dorus Moras  Jill Groen  Mandy Mol 
Dirk Bruin  Ella Moras  Floor Koppes  Celine Schuyt 
Piet Houtenbos  Ad Boekel  Ilona v Duivenvoorde Lara Stam 
Karin Houtenbos Rianne Groen  Jet Nolten  Liz Bruin 
Sandra Bakker  Jozephine Zijp  Maaike Wempe  Maaike Burger 
Annet van Schagen Ad Vriend  Anita vd Gulik  Manon Braas 
André Smit  Koos Bruin  Nicole Bekker 
 
Afbericht ontvangen van: 
Wil Borst, Erwin Dam en Karen Duin     

 
       

1. Opening 

20.15 uur opent Maaike de vergadering en meldt dat ze blij verrast is door de grote opkomst. 

Waarschijnlijk mede door het aftreden Tonny Bruin. We zijn blij voor alle goede dingen die 

Tonny gedaan heeft en starten daarom met koffie en taart. 

De jaarvergadering is bedoeld als terugblik op het jaar 2016 - 2017, wat ging er goed, wat kan 

er beter.  

Ook alle aanwezige scheidsrechters worden in het zonnetje gezet ivm week van de 

scheidsrechter en ontvangen een klein presentje.  

 

2. Voorwoord uit het jaarverslag 

Maaike leest het voorwoord van het jaar 2016-2017. 

 

3. Notulen jaarvergadering d.d. 7 oktober 2016 (op- en aanmerking) 

Geen op- of aanmerkingen en worden vastgesteld.  

 

4. Jaarverslag (op- en aanmerking) 

Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.  

Karin Houtenbos merkt nog even op dat de website slecht te vinden is. Als je conzelo.tv 

intypt kom je op de voetbal. Dick Dam geeft aan dat je moet zoeken op handbal.conzelo.tv. 

Maaike meldt dat we blij zijn met de nieuwe site en dankt Erwin Dam en Annet Braas voor 

hun inspanning. 

 

5. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 
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6. Financiële overzichten 

Het woord is aan penningmeester Ellen Dekker. 

Begroting 2016-2017  

In de begroting was rekening gehouden met een verlies maar dit is alsnog een positief 

resultaat geworden. Meer inkomsten dan verwacht door contributie, (te late afmeldingen en 

nog betalingen die alsnog gedaan zijn) Opbrengst acties is ook hoger dan verwacht door de 

tulpenpluktuin, Avia actie, Pindaslinger actie (ipv geranium actie) wat aanzienlijk meer 

opbracht. Ook oud IJzer, flessenactie en handbalfeest hebben meer opgebracht. Dit allemaal 

mede door inzet van de leden.  

Meer sponsoring van de vrienden ontvangen voor o.a. Berdos toernooi, horloges voor de 

scheidsrechters en nog wat kleding. 

Vragen? Geen 

Het resultatenoverzicht is uitgewerkt en Ellen geeft aanwezigen de tijd hier even naar te 

kijken.  

Vragen? 

- Jozephine Zijp: Hoe is de bonds-contributie opgebouwd? Ellen meldt dat dit bestaat uit 

teambijdrage, bijdrage per lid, scheidsrechterkosten, sportverzekering en zaalbijdrage.  

- Nicole Bekker vraagt wat voor soort verzekering dit is: uitgelegd wordt dat als je eigen 

verzekering niet betaalt, je een beroep kunt doen op de sportverzekering.  

- Piet Houtenbos: Betalen wij geen bijdrage meer aan sportlink? Ellen legt uit dat dit valt 

onder sportdata. 

Balans: 

Het eindresultaat over seizoen 2016 – 2017 is een hoog positief saldo. Het gevolg hiervan is 

dat er geen contributieverhoging plaats vindt voor het nieuwe seizoen. 

Vragen? Geen 

Begroting 2017-2018 

Ledenaantal is redelijk gelijk gebleven. Zijn wat mensen afgegaan, maar we hebben ook weer 

nieuw recreantenteam erbij gekregen. 

Acties: vorig jaar was de opbrengst heel hoog en we weten niet of we dat dit jaar weer halen. 

Zijn dus wat voorzichtig aan die kant.  

Subsidie: Vorig jaar nog een stukje extra ontvangen. Deze vervalt voor het nieuwe jaar. 

Rente wordt minder, dus dat bedrag kan verlaagd worden. 

Sponsoring: Kleding aangeschaft en Hoofdsponsor Wever en subsponsor Boekel zijn ook in 

dit bedrag gerekend.  

Uitgaven: Kosten NHV is nagenoeg gelijk, administratiekosten, representatie (o.a. 

kampioenen, vaatje bier nieuwjaarsreceptie en mixtoernooi, Reis trainingskosten: zijn aantal 

mensen geslaagd HT1 dus krijgen een hogere vergoeding. 
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Huur accommodatie: Het gebruik van het gebouw en velden is iets lager wegens het 

accommodatie beleid wat is ingevoerd in 2016: Huur velden is verlaagd, maar per lid vragen 

ze nu een solidariteitsbijdrage dus uiteindelijk betaal je meer aan de gemeente.  

Materiaal: Aanschaf nieuwe ballen en aanvulling EHBO koffer 

Kosten jeugdcommissie: Kosten zijn gemaakt voor pietertraining, bingo en de  penalty bokaal 

Huur Dorpshuis en zaal: Waldervaart voor senioren en dorpshuis.  

Inkoop kleding: scheidsrechterstenue,  grotere shirt voor een aantal leden en herstel van de 

kleding door Carla Bruin.  

Toernooien: Kosten voor een teamweekend bijv. Beachtoernooi in Bergen. 

Kosten acties: Bal voor diegene die de meeste loten van de Grote Clubactie heeft verkocht. 

En een presentje voor diegene met het meest opgehaalde geld van de doelpuntenactie. 

Diverse: Reclameborden: Bord voor Erwin Dam (ipv vergoeding website) en aanpassing bord 

i.v.m. de nieuwe website.  

Komen we totaal uit op een plus van 14,-- 

Vragen? Geen 

Voordat we verder gaan met het verslag van de kascommissie wijst Ellen ze nog even op de 

kaarten die wij verkopen. 

7. Verslag kascommissie: 

Jozephine Zijp en Mandy Mol hebben de kascontrole gedaan. Jozephine meldt dat er geen 

onregelmatigheden zijn geconstateerd. Alle vragen werden door Ellen direct beantwoord dus 

bij deze goedgekeurd.  

Verkiezing: Mandy Mol geeft aan dat ze nogmaals de kascontrole wil doen.  Sandra Bakker 

stelt zich beschikbaar en vervangt Jozephine Zijp. Margret Bruin blijft als reserve staan. 

Maaike bedankt Jozephine voor de afgelopen 2 jaar.  

Dirk Bruin moet eerder weg (20:55 uur), maar Maaike laat hem niet vertrekken zonder 

kaarten te kopen!! Dirk meldt dat er tegenwoordig ook gepind kan worden in de kantine. 

8. Begroting en contributie 

Zie hierboven 

 

9. Bestuursverkiezingen 

In 2017 aftredend en (niet)herkiesbaar: Wendy, Ellen en Ilona. Er zijn geen tegen kandidaten 

en worden unaniem weer gekozen voor een nieuwe periode. 

2018 Kelly en Marit  

2019 Maaike 
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10. Verkiezing afgevaardigde voor de OMNI 

Annet Braas en Ilse Houtenbos waren afgevaardigden voor de OMNI. Annet en Ilse blijven dit 

doen. Mocht er een beslissing worden genomen, hebben we nu extra stemrecht door Annet 

of Ilse. 

 

11. Onderzoek samenwerking VZV 

Het was best een beslissing om dit onderzoek te starten, maar zien toch minder jonge leden 

en hebben geen dames meer. Het bestuur heeft als eerste om tafel gezeten en daarna zijn de 

leden geïnformeerd met stemming. Er werd positief gestemd, maar wel met een aantal 

kritische notes.  Er zijn inmiddels  8 werkgroepen gevormd. In september is er een 

kennismakingsbijeenkomst voor de werkgroepen en gaan met elkaar aan de slag. In januari 

moet duidelijk zijn of we samenvoegen, of dat de verschillen toch te groot zijn. 

Op dit moment zijn de werkgroepen druk bezig om te kijken naar overeenkomsten en 

verschillen en hoe dit er in de toekomst uit zou moeten zien.  

12. Rondvraag 

Dick Dam: Merkt op dat er een andere voorzitter is bij de handbal, dus ook een andere 

afgevaardigde bij de Omni. Vanaf nu zit Maaike Boekel officieel in de Omni. Maar de Omni 

wil Tonny bedanken voor de afgelopen 6 jaar. Zij heeft zich in die jaren ook ingezet voor de 

kantine, stukjes en foto’s op de website maar heeft ook 38 Omni-vergaderingen bijgewoond. 

Nazit werd al langer, en laatste keer heeft Tonny deze betaald.  Tonny heeft er ook 

persoonlijk voor gezorgd dat Koos kantinediensten is draaien. 

Tonny meldt dat ze de Omni zeker gaat missen. Heeft gemerkt dat het echt over Handbal en 

voetbal gaat. Omni is een groep die zich voor alles hard maakt en zich daarvoor inzet. Kan 

ook heel kort en krachtig vergaderd worden en daarna ga je weg en als je niet wil, kun je 

gewoon blijven zitten en hoor je de meest fantastische verhalen. Zal die gezelligheid ook echt 

missen. Tonny geeft aan bij Ad dat ze altijd wil blijven helpen aan de vrijwilligersbijeenkomst.   

Ellen doet ook even een woordje over Tonny namens ons bestuur: 

Hoogtepunten: In 2010 gestart als opvolger van Rene Zomerdijk en startte direct met het NK 

jeugdhandbal en het 60 jarig bestaan van de club. En natuurlijk de recordpoging Keezen. 

Helaas niet gelukt. Heeft samen met Annet Braas de cursus ‘Besturen met een visie’ gedaan 

voor een goede structuur in de vereniging. Wij werden daarna ‘GPS’ bestuurd. (Gezond, 

Plezier en Stabiliteit) 

Ook voor elkaar gekregen: 

2013 een Koninklijke Onderscheiding voor Ans Houtenbos en eigen stoeptegel. 

2016 nieuwe handbalvelden 

2014 was een jaar met gezondheidsproblemen, maar ook daaruit heb je de positieve kanten 

gehaald. Keek naar wat je wel en niet wilde. Kwam weer terug in het bestuur, maar besloot 

toch af te treden en heb je Maaike gevraagd als voorzitter.  

Tonny heeft ook nog eerste gesprekken gevoerd met VZV.  

Bedankt voor je inzet en bruisende ideeën, leiderschap en gezelligheid. 
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Tonny bedankt op haar beurt ook het bestuur. Is in 2010 gekomen voor Rene Zomerdijk. 

Heeft geprobeerd om het bestuur de verjongen, en dat is haar gelukt. Er werd keihard 

gewerkt en heeft heel veel aan Annet Braas gehad met name ook bij de cursus besturen met 

een visie. Toen Ellen Dekker het penningmeesterschap had overgenomen van Ans 

Houtenbos, kreeg ze eindelijk in de gaten hoe het een beetje werkte in de financiële wereld. 

Marit Tesselaar kwam erbij, rust en overzicht, Wendy Groen, recht door zee en kan 

incasseren, Ilona Smit, kwam op een lastig moment binnen, maar is gelukkig gebleven, Kelly 

Mol, analytisch vermogen en raakt niet snel in paniek. 

Tonny was eigenlijk niet van plan om langer dan 3 periodes te zitten. Had Maaike daarom al 

eens eerder gepolst maar die was toen nog voorzitter van de Jass. Toen Tonny de geruchten 

hoorde dat Maaike ging stoppen bij de Jass, heeft ze haar direct gebeld en heeft een jaar lang 

met Tonny meegelopen. Maaike heeft daarin haar eigen keuzes gemaakt en haar eigen pad 

getrokken en na een jaar besloten dat ze het voorzitterschap zal overnemen. Niet helemaal 

volgens de regels, maar Tonny heeft in juni het voorzitterschap toch al overgedragen. Maaike 

pakte het heel snel op en Tonny was blij met deze makkelijke overdracht dat ze alles zomaar 

kon laten vallen. Ze is trots op het bestuur!  

13. Sluiting 

Maaike bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Volgend jaar is er weer taart.  De eerste 

borrel van vanavond is van ons. 

Vergadering sluit om 21.27 uur 
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Secretariaat 

 
De bezetting van het bestuur bestond dit jaar uit: Voorzitter Maaike Boekel, penningmeester Ellen 

Dekker, bestuurslid jeugdzaken en (tijdelijk) secretaresse Marit Tesselaar, bestuurslid technische 

zaken Kelly Mol, algemeen bestuurslid Ilona Smit en algemeen bestuurslid Wendy Groen. Een gezellig 

en hardwerkend team. 

Zoals bekend bij de handbal hebben we ook elk jaar “speelster van het jaar” verkiezing net als bij de 
voetbal. Altijd weer een spannende belevenis voor de speelsters. Na Michelle Nijssen (2010) en 
Mireille Wever (2011) Nelleke Bruin (2012) Mireille Wever (2013) Simone Dam (2014) Lotte van 
Balgooy (2015) Jill Bruin (2016), Simone Dam (2017) was het dit jaar de beurt voor keepster Shirley 
Molenaar.  
 
De uitslagen, de wedstrijden, de bestuur- kantine- en zaaldiensten, het staat iedere week keurig in de 
W4, verzorgd door Annet Braas. Het aantal pagina’s is weer binnen de limiet gebleven en 
tegelijkertijd hebben we veel nieuws kunnen plaatsen. Dit jaar zijn er ook weer diverse 
nieuwsbrieven uitgegeven waarmee we het mailverkeer konden beperken naar trainers en coaches. 
Er is een hele mooie nieuwe website gebouwd door Erwin Dam en deze wordt keurig bijgehouden 
door Annet Braas. Alle info over de vereniging, nieuwsbrieven NHV, foto’s en niet te vergeten de 
“kijktips” is daarop te lezen. Ook op Facebook werden de leden goed op de hoogte gehouden van 
uitslagen van wedstrijden, evenementen en leuke wedstrijd foto’s. De ledenadministratie wordt 
verzorgd door Marit Tesselaar en gebeurt via Sportlink. Heel veel informatie omtrent het NHV en het 
terugkoppelen van verenigingsinformatie naar het NHV gebeurt via het programma Sportlink. Ook 
het gebruik van de handbalNL app neemt in grote mate toe.  
 
Afgelopen jaar is het bestuur druk bezig geweest met het onderzoek naar een eventuele fusie met 
VZV. Vanuit Con Zelo trokken Maaike en Ellen de kar, vanuit VZV Mario Prak en Geert Hageman. Ook 
werden er werkgroepen gevormd van de commissies om te komen tot een uniforme zienswijze. Er is 
nog geen concrete beslissing aan het einde van seizoen 2017-2018. Wel hebben we afgesproken een 
samenwerking aan te gaan. VZV heeft door de bouw van hun nieuwe sporthal geen buitenvelden 
meer. Zij zullen hun buitenwedstrijden bij Con Zelo handballen. Ook hebben we voor volgend seizoen 
2 combi-teams met VZV. De eerste stappen zijn dus gezet.  
Ook het onderzoek naar de mogelijkheid voor een nieuwe sporthal liep als een rode draad door onze 
overleggen heen. Wij waren natuurlijk heel benieuwd of onze teams in de toekomst gebruik kunnen 
maken van een sporthal in het eigen dorp en het ziet er tot nu toe heel positief uit.   
 
Maaike Boekel heeft het voorzitters-stokje van Tonny Bruin overgenomen en is een fijne aanvulling 
aan ons team. Scherp, to the point en houdt van snelle vergaderingen. 
Als bestuur kunnen we terugkijken op een goed jaar en we gaan er aankomend seizoen weer wat 
moois van maken.  
 

Namens het bestuur 

Marit Tesselaar 
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Toelichting financiën en begroting seizoen 2017-2018  
 
Het is wederom een goed jaar geweest. Mede dankzij de inzet van de leden bij het organiseren van 
de acties.  
Onze sponsoren leveren ook een belangrijke bijdrage aan het financiële resultaat. Denk aan de bord- 
en shirtsponsors, met dank aan onze actieve sponsorcommissie. 
De Vrienden van Con Zelo levert diverse bijdragen voor kleding of materialen en ondersteunt 
activiteiten van de jeugd. Ook ontvingen wij dit jaar de sponsoring van Sportshop Bouwes met 
Hummel. In verband met het onderzoek naar samenwerking met VZV is dit contract verlengd voor 
een jaar. Ook is onze hoofdsponsor Wever Bouwgroep als hoofdsponsor en Groentehandel Boekel 
als subsponsor nog steeds actief. Het bestuur daarentegen is continu bezig om de begroting te 
bewaken en zo een goede balans te vinden in inkomsten en uitgaven en te sparen voor grote 
uitgaven.  
Zo hebben we ook dit jaar weer subsidie ontvangen van de gemeente en is een fijne bijdrage voor de 
jeugdactiviteiten. 
Omdat wij er als vereniging goed voorstaan is besloten de contributie niet te verhogen. Ook voor het 
seizoen 2018/2019 niet daar er gesprekken zijn met VZV voor eventuele samenwerking en dan de 
contributies onder de loep worden genomen. 
 
Net als vorig jaar zijn wij benaderd door Nico Zwagerman om te assisteren bij de Pluktuin in Schagen. 
Contactpersoon voor de Vrienden, Karin Houtenbos, was benaderd door Nico met de vraag of wij 
wederom gastvrouw wilden zijn bij het evenement op de zaterdag of de zondag. Op de 3e zaterdag in 
januari zijn 20 gastvrouwen actief geweest verdeeld over de ochtend en de middag en hebben 
hiermee € 500,00 verdiend voor de vereniging. Een prachtige actie en tevredenheid aan beide 
kanten. 
Het handbalfeest is dit jaar  georganiseerd samen met de voetbal. De dames hadden een ludieke 
actie “waar schijt de koe” en heeft al met al een leuke opbrengst gegeven voor de handel. De 
Rabobank heeft dit jaar voor het eerst de fietstocht vervangen voor de Raboclubkascampagne en ook 
dat leverde een mooi bedrag op. Het oudijzer levert nog steeds veel op en dit jaar ook een nieuwe 
actie, de pindaslingeractie in plaats van de geraniumactie leverde veel op. 
 
De harmonisatie bij de gemeente en daarmee de aanpassing in de veldhuur zijn nu ook zichtbaar en 
zal in eerste instantie tot en met 2018 zo verlopen. Verlaging in de veldhuur maar met 
solidariteitsbijdrage per lid, waardoor je uiteindelijk meer betaald aan de gemeente. Dit geld wordt 
in een renovatiepot gestopt waarbij de SARS (Sportadviesraad Schagen) toezicht houdt. 
 
De penningmeester zal tijdens de jaarvergadering de gemaakte begroting toelichten voor het nieuwe 
seizoen alsmede de overige financiële stukken.  
 
Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Mandy Mol en Sandra Bakker, heeft de jaarlijkse 
kascontrole uitgevoerd. Zij doen van hun bevindingen mondeling verslag tijdens de Algemene 
Jaarvergadering op 7 november 2018. Op grond van de reglementen gaat Mandy daarna uit de 
kascontrolecommissie, treedt Margret toe als lid en het nieuwe reserve commissielid zal gekozen 
worden op de betreffende jaarvergadering.  
 

Penningmeester 

Ellen Dekker 
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Jaarverslag actiecommissie seizoen 2017-2018 
 
Afgelopen seizoen gedraaid met de commissieleden, Ella Moras, Ilja Korf, Patty Smit, Marian Dam en 
Ellen Dekker namens het bestuur. 
Draaiboeken waren aanwezig en waar nodig aangepast. 
Patty is halverwege seizoen gestopt in verband met een opleiding en wij bedanken haar hartelijk 
voor haar inzet. 
 
Afgelopen seizoen zijn de volgende acties gehouden en waren de verantwoordelijkheden binnen de 
commissie als volgt verdeeld: 
Flessenactie: Ella Moras en Marian Dam 
Doelpuntenactie: Ellen Dekker 
Pinda Slingers: Ella Moras en Marian Dam 
Grote Clubactie: Patty Smit  
Lelies schubben: Ilja Korf 
Handbalfeest: seniorenteam met hulp van actiecommissielid, dit jaar in samenwerking met de 
voetbal en OMNI 
Filmavond: Gezamenlijk 
Avia Marees Clubsparen: Ella Moras 
Oud IJzer: inzameling bij Koos Bruin en Koos leegt de bak bij Bechthold. Een vrijwilliger die stil op de 
achtergrond zijn bijdrage levert en van grote waarde is voor onze vereniging. 
Tulpenpluktuin: Karin Houtenbos en Ellen Dekker 
Raboclubkascampagne: Ellen Dekker 
 
Dit seizoen heeft de Rabobank de Rabofietstocht vervangen door de Raboclubkascampagne. Daarbij 
kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun club, mits zij zich aangemeld hebben. De handbal 
heeft zich ook aangemeld en in eerste instantie zou er een gezamenlijk doel zijn met voetbal en 
OMNI. Ondanks dat wij er niet veel promotie aan hebben gegeven, heeft dit de club toch € 500,00 
opgeleverd. Volgend jaar zullen wij dit beter en zorgvuldiger gaan promoten. Verder is de 
pindaslingeractie gehouden en weer een succes gebleken. De acties worden door de leden goed 
gelopen, al zijn er altijd leden die minder actief zijn.  
De oud ijzerbak wordt nog steeds goed gevuld. Vooral na het plaatsen van een advertentie in de W4 
en op de site zie je verschil. Ook krijgen we nog steeds oudijzer opbrengst van een bedrijf.  
 
De opbrengsten zijn wisselend. Doelpuntenactie en flessenactie minder. De Grote Clubactie meer en 
het oud ijzer en het handbalfeest aanzienlijk meer. 
 
Al met al zit er een lichte verhoging in de totale opbrengst van de acties en zijn we heel tevreden 
mee. 
 
Acties kunnen alleen slagen als de inzet van de leden en de bereidwilligheid om te kopen er is. Dat is 
ook dit jaar goed gelukt. Hiermee zijn de opbrengsten stabiel geweest voor de vereniging en dus een 
positieve bijdrage voor het uiteindelijke resultaat. 
 
Iedereen enorm bedankt voor de inzet en het leveren van een bijdrage voor de vereniging. 
 
Ellen Dekker  
Penningmeester 
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Jaarverslag Sponsor Commissie Con Zelo Handbal 2017-2018 
 
De sponsorcommissie bestaat uit Dick Dam, Dirk Bruin, Piet Houtenbos, Ad Boekel en namens de 
handbal Dirk Moras en Karin Houtenbos. 
De commissie regelt sponsoring van kleding, borden, ballen en andere voorkomende sponsorzaken. 
Tevens organiseren ze een aantal acties om geld mee in te zamelen. 
 
September 2017 
We zijn dit seizoen begonnen met de volgende shirt sponsors: 
Bouwbedrijf Wever, A.N.Boekel Groentehandel, De Boerenplaats, T.A .Bekker, Autobedrijf Marco 
Groen, Schoonheidssalon Beau & Beau, Stoop Groenvoorziening, Tekenbureau Feles samen met 
Drukkerij Proja en de Vrienden van Con Zelo. 
1 recreanten team gebruikt de Shirts van Mirjam Mol, recreanten 2 gebruikt de uit shirts van Mirjam 
Mol.  Ad Boekel heeft voor alle thuis wedstrijden een balsponsor geregeld. 
De kermis middag heeft een omzet gedraaid van ruim € 6000,--.  
Het reglement voor de inname voor de vrijwilligers is nog een keer duidelijk gemaakt. 
Voor de vrijwilligers is de thee en koffie gratis, de rest moet betaald worden. 
 
Oktober 2017 
Ook alle binnenwedstrijden zijn aan een balsponsor gekoppeld. 
Er is een pinautomaat in de kantine geplaatst, er wordt nog mondjesmaat gebruik van gemaakt. 
Moet nog wennen. 
 
Januari 2018 
We doen weer mee met de Tulpenpluktuin in Schagen. Een druk en prachtig evenement 
georganiseerd door Bloemrijk Schagen. Door ons enthousiaste optreden van vorig jaar mogen we 
weer mee doen. Levert toch weer mooi € 500, -- op voor de kas. 
De zogenaamde ‘smoelenboeken’ die nog over zijn, zullen worden weggegeven aan nieuwe 
bewoners die in Waarland komen wonen en iedereen die binnen het Waarland verhuisd.  
Maaike Boekel heeft de sponsor commissie de huidige stand van zaken mbt een eventuele fusie met 
VZV doorgegeven. Dit ivm eventuele contracten met shirtsponsoren die aflopen.  
 
Maart 2018 
Pasen valt vroeg dit jaar. De lootjes worden op 17 maart uitgedeeld. 31 maart worden de eieren 
uitgedeeld. Er komt een uitgebreide promotie via de website en de W4.  
Het gebruik van de pinautomaat is gestegen, er wordt al veel gebruik van gemaakt.  
 
April 2018 
De opbrengst van de eierenactie is € 1677,-- Was weer een succes. 
Ook de balsponsoren voor het buitenseizoen zijn weer rond. 
 
Mei  2018 
Het handbalfeest is gehouden in de kantine, na de wedstrijd van Con Zelo tegen Hugo Boys. 
Georganiseerd door de dames van Con Zelo 1 handbal. Het bracht € 600,-- op. Excl. Bar opbrengsten. 
De actie ‘waar schijt de koe’ was een groot succes. 
 
Juli 2018 
Laatste vergadering van het seizoen. 
Voor het komend seizoen zijn de shirtsponsoren weer (bijna) geregeld. 
Omdat we nog niet weten hoe lang we in het blauw blijven spelen, is het wat schuiven geweest met 
shirts en broekjes, maar teams zijn weer voorzien. 
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Technische zaken 

Het seizoen 2017-2018 was een seizoen vol onderzoeken. Het onderzoek naar een eventuele fusie 
met VZV is in volle gang en het onderzoek naar de haalbaarheid van een sporthal, waar Con Zelo ook 
aan meewerkt, is afgerond en er is gekozen om te gaan voor een sporthal in Waarland.  
 
Sinds een aantal seizoenen is het NHV bezig met een nieuwe spelopzet voor de jeugd, waarbij het 
plezier in handbal voorop staat en er is gekozen voor een defensief spel. Voor de D-, E- en F-jeugd 
zijn de afgelopen jaren wijzigingen doorgevoerd. Het NHV organiseert voor de jeugd 
spelvisietoernooien, zodat iedereen de nieuwe regels goed leert kennen. Voor de E- en F-jeugd 
worden ook geen standen meer bijgehouden, omdat dat voor het spelplezier niet belangrijk is en de 
focus op het plezier moet liggen en niet op winst/verlies.  
 
We hebben als Con Zelo een goed seizoen gedraaid. We zijn gestart met 11 teams (weer een team 
meer dan vorig jaar); 2 senioren, dames B1 en B2, jeugd C1, 2 D-jeugd teams, 2 E-teams en 2 
Recreanten teams. We hebben dit jaar 3x een kampioenschap mogen vieren! 
 

Seizoen 2017/2018 

 Veld Zaal 

Teams poule/klasse Stand poule/klasse stand  

Senioren 1 1e klasse 7e 2e klasse 2e 

Senioren 2 Poule 07 5e Poule 07 5e 

Dames B1 Poule 01 8e Poule 01 8e 

Dames B2 Poule 04 1e Poule 05 2e 

Jeugd C1 Poule 03/06 6e/2e Poule 02 7e 

Jeugd D1 Poule 02/04 8e/4e Poule 02 8e 

Jeugd D2 Poule 03/05 8e/4e Poule 06 1e 

Jeugd E1 Poule 02/06 6e Poule 02  

Jeugd E2 Poule 04/07 6e Poule 04  

DMW1 Poule 02 3e Poule 02 1e 

DMW2 Poule 01 4e Poule 01 7e 

 
 
Jeugd competitie veld en zaal 
De jeugd (E t/m C) speelt 3 competities (1e en 2e helft veldcompetitie en een zaalcompetitie). Na de 
zaalcompetitie wordt ieder team naar speelsterkte opnieuw ingedeeld. Bij de jeugd hebben we 
afgelopen seizoen het kampioenschap mogen vieren van de D2. De andere teams hebben allemaal 
leuk kunnen spelen en draaiden mee in de middenmoot of de top.  
 
Veldcompetitie dames 
De senioren 1 heeft zich kunnen handhaven in de eerste klasse. Dit seizoen zijn de meiden allemaal 
goed aan elkaar gewend en gedurende het seizoen is het team enorm gegroeid. Ondanks de mooie 
wedstrijden konden de meeste wedstrijden niet in winst worden omgezet en hebben de meiden een 
7e plaats behaald.  
Senioren 2 vormt dit seizoen een combinatie met Hollandia T. Dat is even wennen om met allemaal 
nieuwe meiden te spelen. Toch is dat wel gelukt, ze hebben een mooie 5e plaats behaald.   
Dames B1 speelt nu voor het tweede jaar met elkaar. Helaas zijn zij in een voor hen te zware poule 
geplaatst en hebben zij geen enkele wedstrijd gewonnen. Maar voor de meiden mocht dat de pret 
niet drukken, zij bleven plezier houden. Zo willen we het graag zien, super meiden!    
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Dames B2 zijn dit jaar voor het eerste jaar een B-team. Zij hebben leuke wedstrijden gespeeld en 
laten zien dat ze de B-jeugd goed aankunnen. Dit is dan ook beloond met het kampioenschap! 
 
De zaalcompetitie dames 
Senioren 1 speelde in de zaal in de tweede klasse. De doelstelling was om kampioen te worden. 
Helaas is dit net niet gelukt. De dames hebben slechts één wedstrijd verloren, maar op doelsaldo een 
tweede plaats behaald. Een super prestatie dames! Komend seizoen zullen zij er weer voor gaan om 
te promoveren naar de eerste klasse. 
Senioren 2 speelt dit seizoen in een combinatieteam met Hollandia T. Nadat de meiden door het 
veldseizoen aan elkaar gewend waren, speelden zij leuke wedstrijden en draaiden ze mee in de 
middenmoot. 
Dames B1 is net als in de veldcompetitie in een te zware poule geplaatst. Ook in de zaal hebben zij 
een 8e plaats behaald, zonder een wedstrijd in winst om te kunnen zetten. Desondanks hebben de 
meiden leuke wedstrijden gespeeld en bleven zij lachen! 
Dames B2 heeft net als in de veldcompetitie laten zien dat ze een leuk team zijn met elkaar en de B-
jeugd goed aan kunnen. Ze grepen in de zaal net naast het kampioenschap en hebben een mooie 2e 
plaats behaald.  
 
Trainers en coaches 
Alle coaches en trainers bedankt voor jullie inzet afgelopen seizoen! Zonder trainers en coaches 
wordt het lastig voor de teams om leuk te kunnen handballen. We zijn dan ook blij dat we ook 
afgelopen jaar voor (bijna) ieder team een vaste trainer en coach hadden. Voor de D2 hebben we 
gelukkig terug kunnen vallen op diverse ouders met als aanspreekpunt Miranda Jonker. 
 

Team Trainer(s) Coach(es) 

Senioren 1 Rick Visser/Nicole Bekker Rick Visser 
Loes Bruin 

Senioren 2 Rick Visser/Nicole Bekker Erwin Dam 
Jim Blokdijk 

Dames B1 Rick Visser/Nicole Bekker Wendy Groen 
Ingrid Biersteker 

Dames B2 Rick Visser/Nicole Bekker Nicole Bekker 

Dames C1 Anita van der Gulik 
Lara Bruin 

Anja Groen / Ingrid van 
Dam / Marit Tesselaar 

Jeugd D1 Anita van de Gulik 
Simone Dam 

Miranda vd Hurk 
Tonny Bruin 

Jeugd D2 Anita van de Gulik 
Sandra Bakker 

Diverse ouders  
(Miranda Jonker) 

Jeugd E1 Manon Groen/Sarah Groen Rianne Groen 
Linda Schuyt 

Jeugd E2 Julia Dekker Annette Kröber / Mariska 
Bruin 

Conditie Erwin Dam  

 
 
Afgelopen seizoen hebben we Rick Visser weer bereid gevonden de trainingen voor de selectie te 
verzorgen. Dit jaar in samenwerking met Nicole. Zij hebben gelukkig aangegeven ook volgend seizoen 
aan te blijven als trainers van de selectie. Daarnaast verzorgt Rick ook samen met Nicole de 
trainingen voor de B-jeugd, zodat deze meiden dezelfde technieken leren als de selectie en in de 
toekomst zo door kunnen stromen.  
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Erwin Dam heeft ook dit jaar weer de conditietraining opgepakt voor de selectie, B- en C-jeugd. 
Ondanks dat de opkomst van de training laag is, blijft hij gelukkig het komende seizoen ook de 
conditietraining verzorgen. Dit wel in een gewijzigde opzet.  
Anita heeft afgelopen seizoen training gegeven aan drie teams. Helaas heeft Anita aangegeven 
volgend seizoen te stoppen met training geven. (gelukkig gaat Anita dit jaar toch nog een uur training 
geven) Ook Lara, Julia en Manon stoppen helaas met training geven. Onder andere in verband met 
drukte met school en werk gaat het hen niet meer lukken om training te geven. Sandra heeft lang 
getwijfeld of zij door kon gaan met training geven, maar heeft helaas ook moeten besluiten om te 
stoppen.  Na de herfstvakantie gaat Sandra gelukkig toch ook nog een uur training geven. 
Alle trainers bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen! 
 
Het team van coaches bestond dit jaar uit 17 personen. Doordat Rick zelf speelt bij Berdos kon hij 
niet iedere wedstrijd van senioren 1 aanwezig zijn. Nicole heeft de coaching een aantal wedstrijden 
voor haar rekening genomen. Voor de D2 hebben we, net als vorig jaar, geen vaste coach kunnen 
vinden. Gelukkig is dit opgelost door diverse ouders die hebben gecoacht met Miranda Jonker als 
aanspreekpunt. Alle coaches bedankt voor de begeleiding en jullie inzet! 
 
Trainingsruimte zaalcompetitie 
Tijdens de zaalcompetitie wordt er getraind in het Waarlands Dorpshuis, de Harenkarspelhal en 
sporthal de Waldervaart. De uren die wij tot onze beschikking hebben in het Dorpshuis zijn prima 
voor de trainingen die we daar willen geven. Omdat de teams groter worden en de dames hoger 
gaan spelen is het noodzaak dat zij in een sporthal trainen met de afmetingen van een handbalveld. 
Daarom trainen de senioren anderhalf uur in een halve zaal in de Harenkarspelhal en een uur in de 
Waldervaart. Ook de B-jeugd traint een uur in de Waldervaart. Het blijft echter lastig om aan 
trainingsruimte te komen. Vorig seizoen zijn verschillende werkgroepen gestart om te onderzoeken 
of een sporthal in Waarland tot een mogelijkheid behoort. Con Zelo maakt ook deel uit van deze 
werkgroepen.  Aan het eind van het seizoen werd besloten te gaan voor een sporthal in Waarland. 
Hier zijn we heel blij mee! 
 
Beachhandbal 
Afgelopen seizoen heeft Kelly Dam de BHT-2 cursus gedaan. Dit is de cursus tot beachhandbaltrainer. 
Zij heeft dit met succes afgerond en geeft training aan de jeugd. De jeugd speelt al een aantal jaar op 
het Berdostoernooi beachhandbal. Dit vinden zij erg leuk, dus wilden zij dit jaar ook meedoen op het 
toernooi van VZV. De B-jeugd en C-jeugd hebben meegedaan op dit toernooi. Ook hebben ze 
meegedaan op het toernooi bij ZAP aan het einde van het seizoen.  
 
Wedstrijdsecretariaat  
Mandy Mol heeft afgelopen seizoen het wedstrijdsecretariaat weer op zich genomen.  De 
wedstrijduren van de zaalcompetitie in de sporthal moeten door de verenigingen zelf worden 
ingehuurd. Omdat wij samen met Hollandia T en Petten gebruik maken van de Harenkarspelhal 
dienen we dit samen in te delen. Het ene jaar maakt Hollandia T de indeling en het andere jaar doen 
wij dat. De andere verenigingen controleren vervolgens de indeling. Dit jaar is ook alles weer goed 
gegaan. Vanaf de tweede helft van het veldseizoen maakte VZV gebruik van onze velden. Mandy 
heeft samen met Kelly en VZV alle wedstrijden ingepland, zodat het ook qua kleedkamers allemaal 
ging lukken. Dit is allemaal goed verlopen. 
 
De zaal- en kantinediensten worden ingedeeld door Karin Houtenbos. Als iedereen zijn diensten 
draait zorgt dit voor minder werk voor Karin, want het is een behoorlijk gepuzzel om iedereen in te 
delen. Gelukkig gaat dit ieder jaar goed. Een aantal kantinediensten werden dit jaar ook door leden 
van VZV ingevuld, omdat zij gebruik maakten van onze velden. Dit is in onderling overleg goed 
verlopen.  
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De bestuursdiensten worden door Kelly Dam ingedeeld. Afgelopen seizoen hebben een aantal 
aangegeven slechts in nood beschikbaar te zijn. Gelukkig hebben we Karen Duin bereid gevonden om 
een aantal bestuursdiensten op zich te nemen. Doordat een grote groep ingedeeld kan worden voor 
de bestuursdiensten maken vele handen licht werk, bedankt allemaal!   
 
De kleedkamerindeling wordt door Kelly Dam gemaakt in samenspraak met de voetbal. Dit gaat altijd 
in goed overleg.  
 
Bestuurslid Technische Zaken,  
Kelly Dam 
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Jaarverslag scheidsrechters seizoen 2017/2018 
 

Het seizoen zit er weer op en wij hebben weer veel wijdstrijden kunnen fluiten. Er zijn ook afgelopen 

seizoen een paar wijzigingen geweest. Wij starten dus het seizoen met 15 scheidsrechters. Te wijten: 

Andre Smit, Els Danenberg, Kim Post, Simone Dam, Miranda Visser, John Schneider, Karin Houtenbos, 

Ellen Dekker, Tonny Bruin, Mark van der Leest, Kim Dekker,  Anna Stoop, Bo Boekel, Suze Biersteker, 

Luus Oudeman en Saartje Bekker (Lars en Nina gedurende het seizoen erbij). 

 

Mark fluit alle wijken en is de dekking voor de wijdstrijdsport zo geregeld. 

Op papier zijn Simone en Kim uitgeleend aan Hollandia T en John aan VZV zodat zij ook hun dekking 

voor de wedstrijdsport hebben. Miranda fluit grotendeels de F-jeugd en Kim Post en Simone Dam 

fluiten ook als koppel voor de bond. Als wij in nood zitten met verenigingswedstrijd en geen 

scheidsrechter hebben fluit Hollandia T voor ons. Dus dat is een mooie samenwerking. 

Anna en Bo hebben er plezier in en doen het goed bij de jeugd tot en met de B. Wel zullen ze hun 

diploma officieel moeten gaan halen als ze hogerop op willen. 

Suze en Luus fluiten inmiddels samen en vanaf de eerste wedstrijd zagen wij andere, meer 

zelfverzekerde, scheidsrechters in het veld. Zo’n verschil kan het dus maken, alleen of samen. Hun 

begeleiding zetten wij voort in het volgende seizoen. Saartje fluit ook haar wedstrijden en zou samen 

met Lars Bruin verder gaan fluiten. Lars heeft aangegeven dat het toch niet helemaal zijn ding was en 

is gestopt. Nina Dekker is er aan het einde van het seizoen bijgekomen en als ze meer wedstrijden 

heeft gedaan, zal zij samen met Saartje ingedeeld worden. 

Vier keer per jaar komen wij bij elkaar om de wedstrijden te verdelen. Zo kan iedereen aangeven 

welke wedstrijden voorkeur hebben qua tijd en leeftijd en wie er wel of geen begeleiding wil. 

De 10-minuten gesprekken zijn ook geweest en zo weten wij hoe iedereen er voor staat en of er nog 

kleding of andere zaken nodig zijn voor de scheidsrechters. 

 

Aan het einde van het seizoen is afscheid genomen van Kim Post. Zij heeft bijna 12 jaar gefloten voor 

Con Zelo samen met Simone. Een goede scheidsrechters die al in de hoofdklasse floot. Zowel heren 

als damesteams. Kim gaf aan minder plezier te hebben in het fluiten en daarom te stoppen. Op het 

mixtoernooi aan het einde van het seizoen hebben wij haar terecht in het zonnetje gezet. 

 

Els Danenberg heeft aan het einde van het seizoen aangegeven dat ze wegens gezondheidsklachten 

aan het begin van het volgend seizoen niet kan fluiten, maar dat ze weer terug zal komen als ze het 

weer aan kan. Wij hopen op een goed herstel en zien haar graag terug in ons team. 

Wij kunnen terugkijken op een mooi sportief jaar en bedanken daarom alle scheidsrechters voor hun 

inzet en hun kennis. 

Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat onze scheidsrechters er plezier in blijven houden door 

positieve feedback te geven, zowel op het veld, langs de lijn, als in een wedstrijdverslag. Zoals het in 

Kanjers in de Sport bedoeld is. 

 

Bedankt voor de samenwerking en wij kijken uit naar het seizoen 2018-2019. 

 

Ellen Dekker en Karin Houtenbos 

Scheidsrechtermentoren Con Zelo 
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Jaarverslag toernooicommissie 2017-2018 

Zaterdag 30 december 2017:  
4x4 toernooi in de Harenkarspelhal Tuitjenhorn. 
Dit keer georganiseerd door Con Zelo. 
Aan dit toernooi doen mee, Hollandia T, DES en Con Zelo. 
Altijd een geslaagd toernooi. Sportshop Bouwes sponsorde voor alle kinderen een mooie sportbon. 
 
Vrijdagavond 20-4-’18: 
Ouderkindtoernooi voor de B- t/m D jeugd van 19 uur tot 21 uur op het sportcomplex. 
Totaal deden er 6 teams mee, dus dat was weer een leuke opkomst. Wij krijgen van de Vrienden Van 
altijd een mooi sponsoring. Hiervan konden we alle teams voorzien van een lekkere attentie. 
 
Pinkstertoernooi Berdos 20 en 21 mei 2018: 
Voor de B-, C en D1 jeugd en een mengsel van senioren. 
Zondag veldhandbal, alleen de jeugd en slapen in de legertent en maandag beachhandbal, waar de 
senioren ook mee deden. Barbecue geregeld en een gezellige zondagavond avond gehad. 
Natuurlijk weer veel vrijwilligers in touw geweest om het allemaal weer mogelijk te maken. 
 
Woensdagmiddag 6 juni 2018: Regiofinale schoolhandbal 
Schoolhandbaltoernooi, voor scholen uit de gehele regio. Wie dit toernooi wint, gaat naar het 
Nederlands Kampioenschap in Arnhem. 
Totaal deden er 12 scholen mee, dus een heleboel kinderen op het complex. Wat weer goed is 
verlopen. 
 
Bekerwedstrijden: 
Ook dit jaar weer een mooie deelname. 
Senioren 1 en 2, B1 en B2, C1, D1 en D2. 
Onze senioren 1 hebben de finale gespeeld en helaas verloren, maar een mooi resultaat neergezet. 
 
Mixtoernooi: 17 juni 2018 ( afsluiting seizoen) 
Dit jaar een andere opzet i.v.m. de bekerfinale van onze dames. 
Voor de jeugd hadden we ‘ochtends het mixtoernooi en daarna met een hele groep naar de finale 
gaan kijken bij de dames. 
Daarna een gezellig samenzijn met de uitreiking “Speelster van het Jaar” op ons complex. 
 
Iedereen weer bedankt voor een mooi seizoen. 
De toernooicommissie begon Petra Groen, Jozephine Zijp en Marian Dam, Kelly Dam vanuit bestuur. 
Helaas heeft Petra, wegens drukke werkzaamheden afscheid genomen. 
 
Namens de toernooicommissie, 
Jozephine Zijp, Kelly dam en Marian Dam  



21 
 

Jaarverslag jeugdcommissie 2017/2018 
 
Hierbij het jaarverslag van alle jeugdactiviteiten die door de jeugdcommissie (Marian Dam, Marit  
Tesselaar, en Wendy Groen) zijn uitgezet.  
 
Pietentraining 
Dit jaar hadden we alleen voor onze E2 en vond plaats op vrijdag 30 november. Er waren ongeveer 9 
kinderen. Twee  pieten kwamen tijdens de training op bezoek en deden weer gezellig mee met 
apenkooien. Na afloop kregen de kinderen en trainers een leuk cadeautje van Zwarte Piet. 
 
Bingomiddag   
Woensdagmiddag 4 januari 2018 hebben we, in samenwerking met de jeugdcommissie van de 
voetbal, een gezellige bingomiddag georganiseerd. Er waren rond de 47 kinderen en er werd 
natuurlijk weer fanatiek gestreden om de prijzen tijdens de 4 rondes bingo. Aan het einde wederom 
een verloting met leuke prijsjes. Dit jaar gingen alle kinderen met een prijsje naar huis. 
 
Kennismakingsmiddag 
Vrijdagmiddag 17 mei hebben we een kennismakingsmiddag georganiseerd. Kinderen uit groep 2, 3 
en 4 hadden een uitnodiging gekregen en er waren ongeveer 13 kinderen op af gekomen. Na afloop 
een inventarisatie gedaan wie wilde handballen en we konden zowaar een nieuw F team aanmelden 
met wel 10 speelsters. Betekende wel 5 wissels op de bank. Als er nog een aantal aanmeldingen 
binnen komen, kunnen we wellicht een 2e team aanmelden.   
 
Penalty bokaal 
De voorrondes voor de penalty bokaal werden gehouden in de week van 4  en 11 juni 2018. De 
finaledag vond plaats op zaterdag 17 juni voorafgaand aan het mixtoernooi. Op deze mooie dag, 
zonnetje erbij, probeerden de speelsters de bal langs Cynthia in het doel te krijgen. Uiteindelijk 
gingen de bekers gingen naar E2 – Eva Dekker,  E1– Suus Groen, D2 – Julia Tesselaar, D1 – Kim Beers, 
C1 – Femke van Dam,  B2 – Jill Groen en B1 - Manon Groen.  De uiteindelijke winnares was Manon 
Groen.  Zij kreeg de wisselbeker mee naar huis! 
 
 
We kunnen als jeugdcommissie wederom terugkijken op een zeer geslaagd en sportief seizoen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


