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Jaarvergadering  
vrijdag 4 oktober 2019 

 

Beste leden, trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, ouders, sponsoren en andere 
betrokkenen bij handbalvereniging Con Zelo, 

Op vrijdag 4 oktober a.s. houden wij onze jaarvergadering om 19.30 uur in de kantine van 
sportcomplex De Groet. Wij nodigen je van harte uit daarbij aanwezig te zijn, zodat we je kunnen 
laten zien waar we staan als club en welke ontwikkelingen er gaande zijn. 

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

▪ voorwoord uit het jaarverslag 
▪ overzicht van de financiën 

▪ 70-jarig bestaan 
▪ sporthal 

 
Ter afsluiting staat een leuk spel op het programma. 

  
We hopen je te zien op 4 oktober! 
Omdat we graag willen weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen, stellen we het op 
prijs als je voor 27 september a.s. je komst kenbaar maakt via hvconzelo@gmail.com.  

Graag tot dan! 
 

Sportieve groet, 
het bestuur 

Maaike, Ellen, Marit, Wendy, Kelly, Carla en Rianne 

 

 

  

mailto:hvconzelo@gmail.com
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Voorwoord 

Het seizoen ‘18-‘19 stond in het teken van veranderingen.  

Een grote opkomst van onze jaarvergadering: daar konden wij onze leden vertellen dat een fusie met 

VZV niet doorging. Onze ideeën lagen te ver uit elkaar. Gelukkig blijft de samenwerking nog intact. Er 

worden twee combi-teams gevormd: de C3 en D3, met speelsters van VZV en Con Zelo. De C3 wist 

zelfs kampioen te worden. VZV maakt ook nog steeds gebruik van onze buitenvelden. Wij zijn in het 

seizoen gebruik gaan maken van hun nieuwe hal. Weer een verandering, na jaren in de 

Harenkarspelhal te hebben getraind en in Schagen, trainen we nu in ’t Veld, lekker dichtbij.  

Ook binnen ons bestuur vonden veranderingen plaats. Ilona Smit maakt het seizoen af en stopt dan 

bij Con Zelo. Hoe blij waren wij dat we daar zelfs twee nieuwe leden voor terugvonden: Carla Dekker 

en Rianne Groen.  Met een sterk nieuw bestuur konden we aan de slag. We ontdekten dat er toch 

wel veel tijd in de fusievoorbereidingen was gaan zitten i.p.v. in onze eigen beleid. Daar zijn we mee 

aan de slag gegaan. Nieuwe ideeën, vele gesprekken en ook veranderingen in het beleid die daaruit 

voortvloeien.  

Wij willen onze leden, naast plezier, goede trainingen bieden. Ieder jaar is het weer een opgave om 

genoeg trainers te vinden, maar gelukkig is het het afgelopen jaar weer gelukt. Onze trainingen 

werden over het algemeen goed bezocht. Er is veel speelplezier bij onze teams te zien. We zijn onze 

trainers (en coaches) daar weer dankbaar voor. 

Blij waren we dat het spelregelvisietoernooi van het NHV weer bij ons werd gehouden. Een grote 

opkomst: 25 teams deden hieraan mee.  

Na meerdere acties van onze jeugdcommissie hadden we maar liefst 10 F’jes die kwamen trainen. 

Jeugd is de toekomst. Dit geeft weer hoop na een jaar zonder F-team gedraaid te hebben. 

Onze sponsorcommissie neemt het voortouw in het organiseren van een veiling ten bate van de 

nieuwe sporthal die in Waarland gebouwd gaat worden. Trots zijn wij op de inzet van onze leden. 

Meerdere teams hebben kavels aan geleverd. Onze dames van het eerste hebben op de avond zelf 

ook geholpen. Wat een opbrengst, wat een avond! Een mooi vooruitzicht, een eigen sporthal in 

Waarland. 

Zo hebben we weer een goed sportief seizoen achter de rug met nog wel een hoogtepunt, onze 

jaarafsluiter. Bijna nooit maken wij het mee dat er leden meer dan 40 jaar lid zijn. Dit jaar namen we 

op gepaste wijze afscheid van Simone Dekker. Zij was 41 jaar lid.  

Onze Ellen werd deze dag ook in het zonnetje gezet, naast dat zij al 43jaar lid is, is zij ook al jaren 

scheidsrechter, meer dan 25 jaar. Ellen kreeg de zilveren fluit uitgereikt van het NHV voor 25jaar 

aaneengesloten periode voor de bond. Wat een mooi gebaar. 

Wij hebben nieuwe plannen gemaakt voor het komende seizoen. We willen samen met trainers en 

coaches ons blijven ontwikkelen. Een sportief en gezellig seizoen daar gaan we voor. Samen met 

onze leden, trainers, coaches en vrijwilligers 

Voorzitter Maaike Boekel 
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Agenda jaarvergadering 
 

1. Opening 

2. Voorwoord uit het jaarverslag 

3. Notulen jaarvergadering d.d. 7 november 2018  

4. Jaarverslag  

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  

8. Begroting en contributie 

9. Bestuursverkiezingen 

10. Verkiezing afgevaardigde voor de OMNI 

11. Update drie-jaren beleidsplan 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Agendapunt 9 
Aftredend en (niet)herkiesbaar: 
2018 Kelly Dam-Mol en Marit Tesselaar 
2019 Maaike Boekel 
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Notulen jaarvergadering HV Con Zelo 7 november 2018 
 
Aanwezig bestuur: 
Maaike Boekel Ellen Dekker Kelly Dam 
Wendy Groen Marit Tesselaar Carla Bruin 
Ilona Smit (iets later) 
 
Aanwezige leden/genodigden: 
Cor van Herk Celine Schuyt Marian Dam 
Rick Visser Isabelle Bruin Erwin Dam 
Nicole Bekker Lara Bruin Ad Boekel 
Mariska Bruin Bo Boekel Ilse Houtenbos 
Lotte van Balgooy Ilse Groot Piet Houtenbos 
Ilja Korf Jozephine Zijp Carina v Duivenvoorde  
Marc vd Leest Anja Groen Saartje Bekker 
Ingrid van Dam Dorus Moras Ilona v Duivenvoorde 
Cyril Schuyt Tonny Bruin Rianne Groen 
Manon Braas Karin Houtenbos Manon Smit 
Karen Duin Miranda vd Hurk Rob de Leeuw 
Carin Muileboom 
 

1. Opening 
Maaike opent om 19.05 uur de vergadering en heet allen welkom. We gaan met elkaar kijken 
hoe het seizoen 2017-2018 is verlopen en vooruitkijken naar het seizoen 2018-2019. 
Er is gevraagd door de dames van de S1 om vaart te maken, want ze willen nog trainen :-) 
 

2. Voorwoord uit het jaarverslag 
Maaike leest haar voorwoord voor van het jaarverslag 2017-2018 

3. Notulen jaarvergadering d.d. 11 oktober 2017 (op- en aanmerking) 
Geen op of aanmerkingen en deze worden vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag (op- en aanmerking) 
4.1 Actiecommissie 

Marian meldt dat ze weer aardig wat acties hebben gelopen met de kinderen en dat 
gaat erg goed. 

4.2 Sponsorcommissie 
Sponsorcommissie heeft hard gewerkt. Er zijn nieuwe borden bijgekomen en deze zijn 
een vast inkomen voor Con Zelo. Balsponsoren, die Ad altijd regelt, dragen zeker een 
steentje bij.  

4.3 Technische zaken 
3 kampioenen vorig seizoen. Dames 1 is op een  2e plaats geëindigd tijdens de 
bekerfinales. Vorig jaar gestart met beach handbal waar we komend seizoen ook mee 
doorgaan. 
4.3.1 Scheidsrechterzaken 

Ellen: Hebben een goede groep en leiden nog steeds jonge scheidsrechters op. 
Onlangs zijn Nina en Saartje erbij gekomen als koppel. Tonny is weer terug. Voor 
onze leveringsplicht hebben we Marc vd Leest. Voor ieder team in de 
wedstrijdsport moet er een scheidsrechter geleverd worden, dat doet Marc voor 
ons. Ellen en Karin fluiten voor VZV en Simone voor Holl.T 

4.3.2 Toernooicommissie 
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Veel toernooien gedraaid. Meer dan anders. Gaat over het algemeen goed. 
Soms reageren de leden wat laat. Maar alles komt altijd weer op z’n pootjes 
terecht. Hebben dit jaar het schoolhandbaltoernooi geregeld met 31 teams. Ook 
met het ouder-kind toernooi was er een grote opkomst. Alleen het mix-toernooi 
liep iets anders door bekerwedstrijd van dames 1. 

4.4 Jeugdcommissie 
Marian Dam stopt met het nieuwe seizoen. Aleta Wever neemt haar plaats in. Er waren 
weer allerlei activiteiten geregeld voor de jeugd dit jaar. We hebben een leuk jaar 
gehad. 
 

5. Ingekomen stukken 
Geen 
 

6. Financiële overzichten 
Overzicht uitgaven: 
Ellen deelt de stukken uit over het seizoen 2017-2018 inclusief de begroting over 2017 
Vraag Jozephine: 2 x materiaal op het overzicht: Ellen legt uit dat we het splitsen van wat we 
van de Omni hebben gekregen en wat we zelf hebben uitgegeven.  
Fietstocht Rabo staat 0, maar er is toch een clubkas campagne. Ellen geeft aan dat dit in het 
volgende seizoen is geïncasseerd 
Vraag Piet Houtenbos: Overige acties, welke zijn dat geweest?: Ellen meldt: ansichtkaarten, 
pindaslinger opbrengst, tulpenpluktuin en filmavond. 
 
Begroting 2017-2018: 
Meer overgehouden dan begroot o.a. door meer inkomsten van acties (handbalfeest) en 
hogere subsidie, rente iets later, sponsoring is redelijk gelijk gebleven evenals diversen 
(tulpenpluktuin, filmavond, gebruik velden, 4 x 4 toernooi), kosten NHV zoals begroot, 
representatiekosten is iets hoger door kampioenskosten, vaatje bier met nieuw jaar, zieken 
en 2x een overlijden. Reis en trainingskosten redelijk gelijk gebleven, evenals huur 
accommodatie en materialen. Kosten sponsoring zijn kosten voor een nieuw bord, huur 
dorpshuis redelijk volgens begroting, cursus kosten is voor beachhandbaltrainer, inkoop 
kleding is iets minder,  toernooien is iets meer door deelname aan beach-toernooien en 
teambuilding S1 en R1. Post diversen: bord van Erwin Dam, dat is in ruil voor het bijhouden 
van de website, taart jaarvergadering vorig jaar, jaarabonnement sportadviesraad, kosten 
Recreanten1 (bootcamp kosten). 
Uiteindelijk een positief resultaat mede door acties van leden. Krijgen sponsoring van 
Vrienden van Con-Zelo en de sponsorcommissie is erg actief. Zij leveren een goede bijdrage 
aan onze inkomsten.  
 
Begroting 2018 – 2019: 
Ontvangsten: contributie is gebaseerd het ledenaantal op 01-07, acties en subsidie. 
Sponsoring is ook voorzichtig beraamd ivm kampioenen. Diversen is een gemiddeld bedrag. 
Uitgaven: Uitgave materialen is aanzienlijk groter omdat we dit jaar een hele serie nieuwe 
ballen hebben aangeschaft en speciale tape voor Dames 1. Huur dorpshuis en zaal is iets 
minder doordat we trainen/spelen bij VZV. Huurprijs VZV ligt lager dan Harenkarspelhal. 
Toernooien iets hoger begroot doordat er waarschijnlijk meer beachtoernooien gespeeld 
gaan worden.  
Vraag Ilja Korf: Hebben wij inkomsten van VZV ivm. spelen op onze velden: Ellen meldt dat 
deze inkomsten voor de Omni zijn. 
Vraag Rick Visser: Toernooien is begroot op 1000 maar vorig jaar is er al 1600 uitgegeven. 
Ellen meldt dat dit zo blijft staan.  
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Balans: 
Debiteuren : Er zijn leden die nog niet betaald hebben mede als een paar balsponsoren.  
Crediteuren: Omni moet nog kosten in rekening brengen van het mixtoernooi, rekening W4 
krijgen we later en van Holl.T krijgen we nog een rekening voor het combiteam.  
Wederom komen we op een hoog eigen kapitaal maar we moeten kunnen draaien zonder 
inkomsten. Ook subsidies zouden minder worden waardoor we budget moeten hebben. We 
willen ook iets betekenen voor de sporthal vandaar dat reserve erg hoog is. 
 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie (zie toelichting)  
Mandy Mol en Sandra Bakker hebben kascontrole gedaan en hebben daar goedkeuring voor 
gegeven. Konden allebei niet aanwezig zijn bij deze vergadering. Mandy moet volgens 
reglement vervangen worden. Ilja Korf biedt zich aan. Margret Bruin blijft reserve. 
 

8. Begroting en contributie 
Begroting hebben we net gedaan. Geen wijzigingen in de contributie doordat we een groot 
positief kapitaal heeft. Gezinnen met meer leden krijgen korting. Ingrid van Dam vraagt of de 
voetbal ook 10% korting heeft? Antwoord Cyril: nee. 
 

9. Bestuursverkiezingen (zie toelichting) 
Maaike meldt dat we een nieuwe secretaresse hebben gevonden: Carla Bruin. Geen 
tegenberichten dus wordt aangesteld als secretaresse.  
Ilona Smit heeft aangegeven dat ze gaat aftreden, maar we hebben inmiddels gelijk iemand 
gevonden die haar wil vervangen. Ook hier moet voor gestemd worden. Iedereen akkoord is 
ook Rianne wordt aangesteld als lid van de technische commissie.  
Ilona wil zich meer gaan richten op de beachhandbal maar zal Rianne eerst inwerken waarna 
ze daarna zelf een stapje terug zal doen.  
 

10. Verkiezing afgevaardigde voor de OMNI (zie toelichting) 
Als er een geschil zou zijn heb je een extra lid nodig voor de stemming. Voor ons zitten Ilse 
Houtenbos en Annet Braas als afgevaardigde. Zowel Ilse als Annet blijven dit doen voor het 
volgend seizoen.  
 

11. Rondvraag 
Karin Houtenbos: Een van de inkomsten was de tulpenpluk tuin. Hier mogen we weer aan 
mee doen eind januari 2019. Staan daar vaak met oudere dames en doet hierbij een oproep 
aan de jeugd om hier ook aan mee te doen.  
Karin Houtenbos: Tijdens de vergadering van de sponsorcommissie is besloten dat er een 
veiling georganiseerd wordt op 16 maart 2019 voor de nieuwe sporthal. Men vraagt leden 
om leuke dingen hiervoor in te brengen. Er worden wijklopers aangesteld. Meld je bij hen 
aan voor bijv oppassen, autowassen, taart bakken etc. Planning is dat de sporthal in oktober 
2019 in gebruik genomen kan worden.  
Cor van Herk: Namens de vrienden een groot compliment voor organisatie, financiën en 
nieuwe bestuursleden en de grote opkomst van de jaarvergadering.  
Rick Visser: Vraag over de sporthal in Waarland: Krijgen wij een eigendomsaandeel. 
Antwoord: Nee het wordt een stichting.  
Lotte v Balgooy: Waarom is gekozen voor VZV hal ipv Schagen of Harenkarspelhal. Maaike 
legt uit dat dit in de lijn van de samenwerking is afgesproken. Lotte vraagt waarom we 
akkoord zijn gegaan met 1/3 zaal: Maaike meldt dat dit een communicatiefout betrof.  Wij 
waren ervan uit gegaan dat we een hele zaal hadden. Dit bleek 1/3 te zijn. Op dat moment 
waren de andere hallen al bezet. 
Ilona: Lantarenpalen zijn stuk. Erwin Dam meldt dat deze over 2 weken worden gerepareerd. 
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Nicole Bekker: Mogen wij gebruik maken van VZV materialen? Nee, er komt een kast voor 
ons eigen materiaal. Ilona meldt dat dit half november zou worden, maar dat loopt wat uit.  
 

12. VZV 
We hebben als bestuur geprobeerd om zo transparant mogelijk te zijn door berichten in 
nieuwsbrieven de plaatsen en de info avond die is georganiseerd. Een en ander is als volgt 
gelopen:  
Wij zijn benaderd door VZV voor een eventuele samenwerking / fusie. Er zijn gesprekken 
gevoerd en er werden werkgroepen opgericht. Er zijn veel overeenkomsten, maar we 
struikelen over de Technische Commissie. Het beleid van VZV komt niet overeen met Con 
Zelo. De stuurgroep heeft besloten de fusie op de lange baan te schuiven. De samenwerking 
blijft bestaan. Ze blijven gebruik maken van onze buitenvelden, combiteams blijven bestaan 
en VZV is ook bereid ons te helpen met (opleiden van) jeugdtrainers.  
Maaike geeft aan dat we heel veel tijd in de fusie hebben gestoken, maar dat nu alle 
aandacht weer uitgaat naar de vereniging. 
 
Manon vraagt of het onze beslissing geweest is of VZV: Maaike meldt dat dit een 
gezamenlijke beslissing is geweest. Stonden er op dit moment allebei niet achter. 
Karin vraagt of combiteams dit jaar blijven en of nu goed gaat. Maaike geeft aan het beter 
gaat. Miranda vd Hurk meldt  dat het onderling goed gaat met de meiden, maar vinden de 
trainingen nog een dingetje. Hebben ook (geblesseerde) speelsters van C2 ingeschoven 
gekregen waardoor ze 5 wissels op de bank hebben. Trainen 2 x bij VZV door VZV trainers en 
hebben het gevoel dat ze voor VZV spelen. 
Nicole vraagt wat de positieve zaken zijn aan de samenwerking: combiteams, sporthal 
dichtbij. Vraagt ook of er VZV trainers naar Con Zelo kunnen trainen. Antwoord van Ilona is 
nee, ze hebben bij VZV ook een tekort aan trainers.  
Rianne meldt dat het goed gaat met het combiteam. Waren in het veld te zwaar ingedeeld. 
Binnen gaat goed en op gelijk niveau. Team D3 traint 1 x bij VZV en 1 x bij Con Zelo. Meiden 
vinden het vreemd dat de leden van VZV niet bij Con Zelo komen trainen.  
Nicole: Conditietraining? Ilona geeft aan dat ze met Rick en Nicole heeft afgesproken dat ze 
dit zouden inbouwen in de reguliere trainingstijden.  
Kelly meldt dat de enige avond dat Erwin conditietraining zou kunnen geven de dinsdag is, 
maar dan zouden ze zondag een wedstrijd hebben, maandag trainen, dinsdag conditie en 
woensdag weer trainen. Dat is teveel.  
Rick vraagt of het een idee is om te inventariseren bij het CIOS: Maaike geeft aan dat we dit 
al gedaan hebben.  
Nicole geeft aan dat we mensen in de omgeving hebben die bootcamptraining geven en 
vraagt of we die kunnen benaderen. Maaike geeft aan dat ze dit meeneemt. Op dinsdag is de 
hele VZV hal beschikbaar maar we hebben geen trainers. 
Erwin meldt namens de voetbal dat ze blij zijn dat we niet voor een fusie hebben gekozen. 
Hopen dat we heel wijs omgaan met samenwerking. Vindt dat we een fantastische 
vereniging hebben die goed op eigen kracht kan draaien. 
 

13. Sluiting 
Maaike sluit de vergadering om 20.27 uur en biedt alle aanwezigen een borrel aan. 
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Toelichting financiën/begroting seizoen 2018 -2019 
  
Het is wederom een goed jaar geweest. Mede dankzij de inzet van de leden bij het organiseren van 
de acties.  
 
Onze sponsoren (shirt- en bordsponsoren) leveren wederom een belangrijke bijdrage aan het 
financiële resultaat dankzij de goede samenwerking met de actieve sponsorcommissie. 
De Vrienden van Con Zelo levert diverse bijdragen voor kleding of materialen en ondersteunt 
activiteiten van de jeugd. Daarnaast hebben wij een sponsorcontract met Sportshop Bouwes en 
Hummel en dat levert door bestellingen bij Bouwes ook een mooi bedrag op. 
Onze hoofdsponsor Wever Bouwgroep en subsponsor Groentehandel Boekel dragen de vereniging 
nog steeds een warm hart toe. 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, dat is een fijne bijdrage voor 
de jeugdactiviteiten. En wordt de Rabobankclubkas Campagne gesteund. 
Omdat wij er als vereniging goed voorstaan, is besloten de contributie niet te verhogen. Ook voor het 
seizoen 2019/2020 niet. Gaandeweg zien wij wel een verschuiving komen in kosten en we zullen dat 
volgend seizoen goed bekijken. 
 
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 wordt i.v.m. een volle agenda later in het jaar 2019 opgepakt. Het wordt een sport 
om het fantastische resultaat van afgelopen jaar te verbeteren. Het oudijzer levert nog steeds veel 
op. 
 
De harmonisatie bij de gemeente en daarmee de aanpassing in de veldhuur is nu ook zichtbaar en 
blijft stabiel voor 2019. Verlaging in de veldhuur maar met solidariteitsbijdrage per lid, waardoor je 
uiteindelijk meer betaalt aan de gemeente. Dit geld wordt in een renovatiepot gestopt waarbij de 
SARS (Sportadviesraad Schagen) toezicht houdt. 
Voor de samenwerkingsteams met VZV zijn de kosten naar evenredigheid verdeeld voor trainers-
zaalhuur-wedstrijden. 
 
De penningmeester zal tijdens de jaarvergadering de gemaakte begroting toelichten voor het nieuwe 
seizoen alsmede de overige financiële stukken.  
 
Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Sandra Bakker en Ilja Korf, heeft de jaarlijkse kascontrole 
uitgevoerd. Zij doen van hun bevindingen mondeling verslag tijdens de Algemene Jaarvergadering op 
4 oktober 2019. Op grond van de reglementen gaat Sandra daarna uit de kascontrolecommissie, blijft 
Margret Bruin reservelid en er zal een nieuw commissielid gekozen worden op de betreffende 
jaarvergadering.  
 

Penningmeester 

Ellen Dekker 
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Secretariaat 

Het bestuur wordt dit jaar gevormd door:  
- voorzitter Maaike Boekel 
- vicevoorzitter/penningmeester Ellen Dekker 
- secretaris Rianne Groen 
- bestuurslid technische zaken Kelly Dam-Mol 

- bestuurslid jeugdzaken Marit Tesselaar 
- algemeen bestuurslid/trainerscoördinator 
Carla Bruin  
- algemeen bestuurslid/jeugdzaken Wendy 
Groen 

Carla en Rianne begonnen het seizoen respectievelijk als secretaris en algemeen bestuurslid/ 
trainerscoördinator, maar ruilden een paar maanden na de start van het seizoen van functie, omdat 
die rollen hen beter pasten.  

Binnen het secretariaat zijn er geen bijzondere ontwikkelingen. Inkomende mails van o.a. NHV en 
andere verenigingen worden behandeld of uitgezet naar de betreffende perso(o)n(en) voor verdere 
afhandeling.  
 
41 jaar lid 
Dat Simone Dekker na 41 jaar lid te zijn geweest, stopte met handballen, zal niemand zijn ontgaan, 
want we hebben elk regionaal medium wel gehaald met een persberichtje daarover en een foto van 
Simone en hoofdsponsor Theo Wever, die haar rondreed met een limousine. Ze kreeg een feestelijk 
afscheid bij de seizoensafsluiting. Dat iemand zolang blijft plakken bij de club plus de berichtgeving 
erover in de media was leuke pr voor Con Zelo. 

Speelster van het jaar 
Bij de seizoensafsluiting werd zoals gewoonlijk ook de Speelster van het Jaar bekendgemaakt en deze 
keer was dat Lara Bruin. Ze kreeg bloemen en een beker uit handen van Simone Dam, namens de 

Vrienden van Con Zelo. Lara werd verkozen vanwege haar geweldige inzicht, omdat ze veel scoort 
vanuit de hoek, van onmogelijke situaties nog iets weet te maken, altijd rustig blijft en goed blijft 

spelen. Het was een mooie afsluiting van haar Con Zelo-carrière, aangezien ze verhuisde naar Den 
Bosch 

Nieuwsbrief, W4, Facebook etc. 
Wedstrijdprogramma, uitslagen, de bestuurs-, kantine- en zaaldiensten, nieuws: Annet Braas zorgde 
er weer voor dat het wekelijks keurig in de W4 en op de website verscheen. Net als 
wedstrijdverslagen, al hield het aantal aangeleverde verslagjes niet over. Dat mogen er best meer 
zijn! Ook verscheen ongeveer maandelijks een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws, verzorgd 
door Ellen Dekker en Rianne Groen. Het plaatsen van leuke foto’s is door de AVG helaas behoorlijk 
aan banden gelegd; ook teamfoto’s kunnen niet meer zomaar op de site worden geplaatst. Dat 
betekent extra werk, omdat bijvoorbeeld gezichten moeten worden geblurd.  
 
Ledenadministratie 
Marit Tesselaar verzorgt de ledenadministratie via Sportlink. Heel veel informatie omtrent het NHV 
en het terugkoppelen van verenigingsinformatie naar het NHV gebeurt via het programma Sportlink. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar weer heel wat afvergaderd om alles binnen de club in goede 
banen te kunnen leiden. Daarbij is het heel fijn te kunnen reken op de steun van verschillende  
commissies. 
 
Rianne Groen 
Secretaris 
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Actiecommissie  

 
Afgelopen seizoen gedraaid met de commissieleden Ella Moras, Ilja Korf, Martine Koopman, Marian 
Dam, en Ellen Dekker namens het bestuur. 
Draaiboeken waren aanwezig en waar nodig aangepast. 
Martine heeft Patty vervangen en zij is een enthousiast nieuw commissielid. 
 
De acties 
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: Martine Koopman  
Lelies schubben: Ilja Korf 
Handbalfeest: opgeschoven naar oktober-november 
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 
Ansichtkaarten: worden verkocht bij Tamara 
 
Dit seizoen was ook weer de Rabobankclubkascampagne. Daarbij kunnen leden van de Rabobank 
stemmen op hun club, mits zij zich aangemeld hebben. De handbal heeft zich ook aangemeld en er is 
besloten dat de opbrengst van deze actie naar de sporthal gaat i.v.m. de aanschaf van een digiwand 
die voor de handbal ook nuttig is. 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 de oud ijzer-opbrengst van een bedrijf dat 
graag anoniem wil blijven.  
 
De opbrengsten zijn wisselend. Doelpuntenactie en flessenactie meer. De Grote Clubactie minder, 
pindaslingers iets minder en het oud ijzer iets minder. Het handbalfeest wordt in oktober-november 
gehouden en zit dus niet in de opbrengst. 
 
De opbrengst is aanzienlijk minder door het succes van het handbalfeest in 17/18, kijkend naar 16/17 
zitten wij op dezelfde positieve lijn. 
 
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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Sponsorcommissie 

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 
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. Omdat door de eventuele fusie met VZV nu geen nieuwe shirts aangeschaft gaan worden, 
is er een contract met een jaar verlengd. Het was even puzzelen, maar alle teams hebben een 
passend tenue voor het komend jaar.  
Bijna alle plekken van reclameborden rond de handbalvelden zijn bezet. Dit blijft de aandacht vragen, 
omdat er toch regelmatig mensen stoppen met sponsoring d.m.v. een reclamebord en we graag 
willen dat er geen gaten vallen. Ad Boekel heeft voor alle thuiswedstrijden een balsponsor geregeld. 
 
Oktober  
Ook alle zaalwedstrijden zijn aan een balsponsor gekoppeld. 
 
November  
Ons vlaggenschip, dames 1, heeft van hun sponsor Bouwbedrijf Wever nieuwe trainingspakken 
gekregen. Ze zien er top uit en hebben beloofd om in hun nieuwe pakken bij de wedstrijden aan te 
komen. De pakken worden uitgereikt door Fanny en Theo Wever. Als verrassing krijgt hun 
kleindochter eenzelfde trainingspak. Zij is dan pupil van de week.  
 
Januari  
Ook dit jaar zijn we weer gevraagd om te assisteren bij de Tulpenpluktuin in Schagen. Vorig jaar is 
tijdens de jaarvergadering een oproep gedaan aan onze leden om te komen helpen bij deze 
ontzettend leuke dag. Daar is niet veel van terecht gekomen.  Er waren toch weer merendeels 
mensen tulpen aan het uitdelen die niets met Con Zelo Handbal te maken hebben. We vinden het 
heel erg leuk dat deze mensen Con Zelo bij dit prachtige evenement willen helpen, maar zouden toch 
graag zien dat meer leden van Con Zelo zich komend jaar aanmelden om te helpen. Het gaat om een 
dagdeel van 3 à 3,5 uur. Het levert toch weer mooi € 500, -- op voor de clubkas.   
De zogenaamde ‘smoelenboeken’ die nog over zijn, zullen worden weggegeven aan nieuwe 
bewoners die in Waarland komen wonen en iedereen die binnen Waarland verhuist.  
 
Maart 
Op 16 maart heeft er een veiling plaatsgevonden voor onze nieuwe sporthal. Tijdens de veiling heeft 
Dames 1 de te veilen items laten zien. Dat was erg leuk. De veiling was voor de sponsorcommissie 
een grote klus. Er hebben heel veel uren in gezeten. Het resultaat was super. De veiling bracht  
€ 217.500,- op. Dit bedrag werd door een aantal Waarlandse bedrijven verdubbeld. Wat een enorme 
verrassing was en het resultaat was daardoor natuurlijk ontzettend goed. Het eindbedrag was  
€ 475.600,-. Binnen 6 weken was al het geld binnen.  
 
April 
De eieractie heeft dit jaar € 1800,- opgebracht. Dat is weer bijzonder goed gegaan.  
Ook de balsponsoren voor het buitenseizoen zijn weer rond. 
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Omdat Ad Boekel eind van het seizoen gaat stoppen met de sponsorcommissie zal hij in september 
nog een aantal mensen benaderen voor het buitenseizoen 2019-2020. Daarna zal het zoeken van 
balsponsoren worden overgenomen door zijn opvolger.  
 
Juli  
Laatste vergadering van het seizoen, tevens de laatste vergadering van Ad Boekel.  Hij neemt na 27 
jaar afscheid van de sponsorcommissie. Con Zelo handbal geeft een geldbedrag voor het 
afscheidscadeau voor Ad en zijn vrouw Cock. Jan Vennink komt de sponsorcommissie versterken. 
Omdat de fusie met VZV niet is doorgegaan, hebben we een nieuw contract afgesloten met Hummel. 
Een contract voor 3 jaar, waarin we € 450,-  per jaar krijgen. Tevens is het contract met Bouwes 
verlengd voor onbepaalde tijd. Hij sponsort € 200,- per jaar.  
Er lopen diverse sponsorcontracten af eind seizoen 2018/2019. We zullen proberen om met deze 
sponsoren een nieuw contract af te sluiten. Als dat niet lukt, moeten nieuwe shirtsponsoren worden 
gezocht.  
 

Namens de sponsorcommissie, 

Karin Houtenbos   
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Technische zaken 

Het seizoen 2018-2019 was een seizoen van de focus weer leggen op de eigen vereniging. Na de 
onderzoeken naar een fusie met VZV en de bouw van een nieuwe sporthal werd het weer tijd om ons 
eigen beleid en onze eigen teams meer aandacht te geven. Aan ons beleid hebben we dit seizoen dan 
ook de aandacht besteed en dit gaan wij volgend seizoen verder uitwerken en definitief maken.  
 
Door het onderzoek naar een fusie met VZV vorig jaar is besloten dit jaar wel te gaan samenwerken, 
maar niet te fuseren. Hieruit is gekomen dat VZV voor de veldcompetitie weer gebruik maakt van 
onze velden en zijn we met twee combiteams gestart (de D3 en C3). Het bleek al vrij snel dat de 
communicatie niet lekker verliep en daarom is aan het eind van het seizoen ook besloten om niet 
verder te gaan met de combiteams.  
 
We hebben als Con Zelo een redelijk goed seizoen gedraaid. We zijn gestart met 11 teams; 1 
seniorenteam, dames A1 en B1, jeugd C1 en combi C3, 2 D-jeugd teams, waarvan 1 combiteam, 1 E-
team, 2 F-teams en 1 Recreantenteam. We hebben dit jaar ook weer diverse kampioenschappen 
mogen vieren en wel van de E1, D1, C3 en C1! 
  

Seizoen 2018/2019 

 Veld Zaal 

Teams poule/klasse Stand poule/klasse stand  

Senioren 1 1e klasse 6e 2e klasse 4e 

Dames A1 Poule 02  Poule 02 3e 

Dames B1 Poule 01 5e Poule 01 4e 

Jeugd C1 Poule 01  Poule 03 2e 

Jeugd C3     

Jeugd D1 Poule 02  Poule 01 9e 

Jeugd D3  
 

 
 

Jeugd E1 Poule 01  Poule 03 1e 

Jeugd F1 Poule 01  Poule 06  

Jeugd F2   Poule 10  

DMW1 Poule 05  Poule 01 7e 

 
Jeugd competitie veld en zaal 
De jeugd (F 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 bleek dat zij, 
zeker in de zaalcompetitie, in zware poules waren ingedeeld. Dit blijft ieder jaar lastig, omdat veel 
verenigingen speelsterkte 3 en 4 opgeven en bijna niemand 1 en 2. Hierdoor worden de hoogste 
poules gevuld met speelsterktes 1, 2 en 3 en kan het voorkomen dat teams in een wat zwaardere 
poule zitten. Desondanks hebben de teams wel leuk mee kunnen draaien in hun poule en bleven zij 
ondanks soms veel verliezen positief.  
 
Veldcompetitie dames 
De senioren 1 heeft zich kunnen handhaven in de eerste klasse. Dit seizoen bestaat het team uit 14 
speelsters. Helaas is het niet gelukt om een senioren 2 team te vormen dit jaar, vandaar dat er een 
vrij groot senioren 1 team is gevormd. Voor de dames bleek het heel erg wennen om met zo’n groot 
team te spelen, maar naarmate het seizoen vorderde kregen de dames hier al meer grip op. Ze 
hebben uiteindelijk een 6e plaats behaald.  
Dames A1 zijn met elkaar een leuk team wat elk jaar groeit. Dit seizoen bleek lastig voor de dames. 
Ze zijn in een zware poule ingedeeld waar ze maar een enkele wedstrijd hebben gewonnen. Daarbij 
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hadden de dames niet het gevoel dat zij gehoord werden op de training en dat zij daar leerden, dus 
hebben we voor hen een andere trainer gezocht. Ook de coaches gaven aan de dames niet verder te 
kunnen helpen, dus is er gezocht naar een extra c.q. andere coach. De dames handballen nu weer 
met plezier en dat zie je in de wedstrijden zeker terug.  
Dames B1 was dit jaar ook in een zware poule ingedeeld. Vooral in de tweede helft van het 
veldseizoen merkte je dit. Desondanks zijn de meiden als team wel erg gegroeid en hebben zij zich 
tegen zware tegenstanders toch goed staande weten te houden. Goed gedaan meiden! 
 
Zaalcompetitie dames 
Senioren 1 speelde in de zaal in de tweede klasse. De doelstelling was om kampioen te worden. 
Helaas bleek al bij de bekendmaking van de poule indeling dat de poule van dit seizoen alle kanten 
op kon en qua tegenstanders zwaarder was dan het vorige seizoen. In combinatie met het feit dat 
het team erg groot was en de meiden hier toch nog aan moesten wennen, heeft dit gezorgd voor een 
vierde plaats in de tweede klasse. Volgend seizoen zetten zij weer hun beste beentje voor om te 
promoveren naar de eerste klasse! 
Dames A1 trof het beter in de zaalcompetitie. Door andere trainers en een andere coach kregen de 
meiden weer plezier in het handballen. Dit zag je terug in de wedstrijden! De meiden hebben in de 
zaalcompetitie daardoor een mooie 4e plaats behaald. 
Dames B1 heeft net als in de veldcompetitie laten zien dat ze een leuk team zijn met elkaar en dat ze 
ieder seizoen groeien. Ze hebben daardoor een mooie 4e plaats behaald in de zaalcompetitie! 
 
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 D1 hebben we 
gelukkig, net als vorig jaar, terug kunnen vallen op diverse ouders met als aanspreekpunt Miranda 
Jonker. 
 

Team Trainer(s) Coach(es) 

Senioren 1 Rick Visser/Nicole Bekker Rick Visser 
Nicole Bekker 

Dames A1 Rick Visser/Nicole Bekker 
Ilse Houtenbos/Bo Boekel 

Wendy Groen / Ingrid 
Biersteker / Annet van 

Balgooy 

Dames B1 Rick Visser/Nicole Bekker Nicole Bekker 

Dames C1 Rick Visser/Nicole Bekker 
Simone Dam 

Carina van Duivenvoorde / 
Ingrid van Dam / Marit 

Tesselaar 

Dames C3 Simone Dam  
VZV 

Miranda vd Hurk 
VZV 

Jeugd D1 Anita van de Gulik 
Kelly Dam 

Miranda Jonker 

Jeugd D3 Kelly Dam 
VZV 

Rianne Groen 
VZV 

Jeugd E1 Sandra Bakker Mariska Bruin 
Linda Ruigrok 

Jeugd F1 Sarah Groen / Jill Groen / 
Lieke Groen 

Natascha Moras  
Kelly Bruin 

Jeugd F2 Kelly Dam Jeroen Groot 
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Afgelopen seizoen hebben we Rick Visser weer bereid gevonden de trainingen voor de selectie te 
verzorgen, in samenwerking met Nicole Bekker. 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 A- en B-jeugd, zodat deze meiden dezelfde technieken leren als de selectie en in 
de toekomst zo door kunnen stromen.  
Ondanks dat vorig jaar een aantal trainers hadden aangegeven te stoppen met training geven, zijn zij 
toch nog bereid geweest om afgelopen jaar weer training te geven. Anita was daar één trainster van 
en gelukkig heeft zij aangegeven ook volgend seizoen weer te willen training geven. Ook Tessa 
Schoonewil heeft vanaf de tweede helft van het veldseizoen meegelopen en gaat volgend seizoen 
zelfstandig training geven. Ook Ilse en Bo hebben we halverwege het seizoen bereid gevonden om de 
dames A-jeugd van training te voorzien en ook zij hebben aangegeven dit zo leuk te vinden, dat zij 
volgend jaar hier meer door gaan. 
Helaas hebben we toch ook wat afmeldingen gehad van trainers. Voor Sarah gaat het in verband met 
haar vervolgopleiding niet meer lukken om training te geven. Ook Jill heeft moeten besluiten om in 
verband met school te stoppen met training geven.  
Alle trainers bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen! 
 
Het team van coaches bestond dit jaar uit 16 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. Tijdens de wedstrijden waar beiden niet aanwezig konden zijn, hebben 
zij Tonny Bruin bereid gevonden te coachen. Voor de D1 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. Annet van Balgooy hebben we halverwege het seizoen bereid gevonden 
om onze A1 te coachen. Alle coaches bedankt voor de begeleiding en jullie inzet! 
 
Trainingsruimte zaalcompetitie 
Tijdens de zaalcompetitie wordt er getraind in het Waarlands Dorpshuis en sporthal ‘t Zijveld. De 
uren die wij tot onze beschikking hebben in het Dorpshuis zijn prima voor de trainingen die we daar 
willen geven. Omdat we het liefst ieder team in een sporthal laten trainen met de afmetingen van 
een handbalveld, trainen de senioren tot en met de C-jeugd in ’t Zijveld. Het blijft echter lastig om 
aan voldoende trainingsruimte te komen. Ook in ’t Zijveld hebben de teams dit jaar namelijk niet in 
een hele zaal kunnen trainen, maar slechts in delen van de zaal.  
 
Beachhandbal 
Vanuit het NHV is er dit seizoen een pilot opgezet voor een competitie beachhandbal voor de 
breedtesport. Vanuit Con Zelo wordt hier aan meegedaan door de C1, D1, D2 en E1. Voor de andere 
teams was er helaas te weinig animo om een complete poule te kunnen maken.  
De pilot houdt in dat de teams in drie weekenden een dagdeel beachhandbal spelen. Zij spelen in 
poules van 5 en spelen ieder dagdeel drie wedstrijden. Daarnaast krijgen de teams 1x in de week 
beachtraining.  
 
Wedstrijdsecretariaat  
Mandy Bruin 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 dit jaar voor het eerst gebruik maakten van sporthal ’t Zijveld was het voor 
iedereen even wennen. In samenwerking met VZV is het echter gelukt om alle wedstrijden goed weg 
te zetten. In de veldcompetitie maakt 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. 
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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. Na vorig seizoen is besloten om vanaf de tweede helft van 
het veldseizoen geen gebruik meer te maken van de leden van VZV voor de kantinediensten, daar 
onze leden ook niet gebruikt worden voor de kantinediensten bij hen in de kantine en wij wel gebruik 
maken van hun zaal. Dit heeft voor iedereen ook voor meer overzicht gezorgd.  
  
De bestuursdiensten worden door Kelly Dam ingedeeld. Afgelopen seizoen hebben we weer een 
aantal vrijwilligers 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. Afgelopen seizoen was er weer intensief contact tussen handbal en voetbal over de 
kleedkamerindeling, maar toch is gebleken dat dit contact nog beter kan. Volgend seizoen gaan we 
hier weer verder aan werken.  
 
Bestuurslid Technische Zaken,  
Kelly Dam 
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Scheidsrechtercommissie 

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 het seizoen met 15 scheidsrechters, te weten: 

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

Dekker, Tonny Bruin, Mark van der Leest, Kim Dekker,  Anne Stoop, Bo Boekel, Suze Biersteker, Luus 

Oudeman, Saartje Bekker en Nina Dekker 

 

Mark fluit alle weken en daarmee is de dekking voor de wijdstrijdsport goed geregeld. 

Op papier is Simone uitgeleend aan Hollandia T en John, Karin en Ellen aan VZV, zodat zij ook hun 

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

ook voor de bond. Als wij in nood zitten met verenigingswedstrijden en geen scheidsrechter hebben, 

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

Anne 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. De planning was dit jaar, maar dit is 

opgeschoven. 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. 

Saartje fluit samen met Nina haar wedstrijden. Is goed gegaan, wel meer wedstrijden fluiten om 

voldoende ervaring te behouden en is wel eens een uitdaging i.v.m. hun werk op zaterdag.  

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. Algemeen is afgesproken om een groepsfoto te 

maken aan de start van het nieuwe seizoen 2019-2020. 

 

Aan het einde van het seizoen is afscheid genomen van Luus en Suze. Zij hebben andere interesses 

gekregen en zij kregen minder plezier in het fluiten. Kim heeft een ongeluk gehad waardoor zij 

voorlopig niet kan fluiten. Haar enkel en knie zijn geblesseerd geraakt; zij moet eerst revalideren. Els 

heeft aangegeven in het nieuwe seizoen weer te willen starten. Dat is heel fijn voor ons, maar nog 

beter voor Els, dat betekent een goede gezondheid. 

Verder hebben wij nog wedstrijden gefloten voor Zwaluwen Kolhorn, omdat hun scheidsrechter 

gezondheidsproblemen heeft en zij erg omhoog zaten. 

 

Ellen is op de afsluitdag in het zonnetje gezet. Zij fluit 38 jaar voor de vereniging waarvan 25 jaar 

aaneengesloten voor de bond. Reden voor haar maatje Karin om de zilveren fluit aan te vragen bij 

het NHV. Met bloemen van Karin, bestuur en DS1 en de zilveren fluit van het NHV uit handen van 

Annie Kager was dit een hele mooie verrassing voor Ellen. 

 

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 2019-2020. 

 

Ellen Dekker en Karin Houtenbos 

Scheidsrechtermentoren Con Zelo 
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Toernooicommissie 

Spelvisietoernooi voor E- jeugd - 5 september 2018: 

Wordt geregeld door het NHV. Ook de opgaves. Er deden 25 verenigingen aan mee. 

Door ons verder georganiseerd. Gaat vooral om introduceren van de nieuwe spelwijze:  

“Geef kinderen hun spel terug”. 

4x4 toernooi - zondag 30 december 2018:  
4x4 toernooi in de Harenkarspelhal Tuitjenhorn. Dit keer georganiseerd door Hollandia T. 
Aan dit toernooi doen mee: Hollandia T, DES en Con Zelo. Altijd een geslaagd toernooi.  
 
Ouder/kind toernooi - vrijdagavond 26 april 2019: 
Ouder/kindtoernooi voor de A t/m D jeugd van 19 uur tot 21 uur op het sportcomplex. 
Helaas wegens omstandigheden niet doorgegaan. Wordt in okt. 2019 nieuwe poging gedaan. 
 
Schoolhandbaltoernooi - Regiofinale schoolhandbal – 5 juni 2019 
Schoolhandbaltoernooi voor scholen (groep 7 en 8) uit de gehele regio. Wie dit toernooi wint, gaat 
naar het Nederlands Kampioenschap in Arnhem. In totaal deden 200 kinderen mee. 
 
Pinkstertoernooi Berdos: 9 en 10 juni 2019 
Zondag 1e pinksterdag veldhandbal en maandag 2e pinksterdag beachhandbal op het strand bij 
Castricum. De B-jeugd en combinatie van C/D jeugd heeft hieraan meegedaan. 
Dit jaar niet blijven slapen bij Berdos, maar op zondagavond met de meiden een gezellige barbecue 
gehad bij de fam. Zijp. 
 
Bekerwedstrijden: 
Dit jaar een matige deelname. Senioren 1, A1, B1. 
 
Iedereen weer bedankt voor een mooi seizoen!!!  
 
Namens de toernooicommissie, 
Jozephine Zijp, Kelly Dam en Marian Dam 
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Jeugdcommissie 

Hierbij het jaarverslag van alle jeugdactiviteiten die door de jeugdcommissie (Aleta Wever, Wendy 
Groen en Marit Tesselaar) zijn uitgezet.  
 
Kennismakingsmiddag 
Voor 28 september hadden we een uitnodiging verstuurd voor meiden van groep 2 en 3, wat 
resulteerde in 13 aanmeldingen. Heel fijn dat hieruit toch 2 nieuwe leden zich hebben aangemeld,  
waardoor de F1 jeugd gesplitst kon worden in 2 F-teams.   
 
Pietentraining 
Dit jaar werd dit voor onze F jeugd gevierd samen met 9 kabouters van de voetbal. Was een leuke 
combinatie en de 2 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 de zwarte Pieten.  
 
Bingomiddag   
Woensdagmiddag 2 januari 2019 hebben we, in samenwerking met de jeugdcommissie van de 
voetbal, een gezellige bingomiddag georganiseerd. Er waren rond de 37 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 10 mei hebben we een extra kennismakingsmiddag georganiseerd in de hoop voor 
wat aanvulling van de F-teams. Alle kinderen uit groep 2, 3 en 4 hadden een uitnodiging gekregen er 
was een goede opkomst, waaronder ook een aantal jongens. Altijd leuk. Iedereen was weer erg 
enthousiast en we konden terugkijken op een leuke middag.  
 
Penalty bokaal 
De voorrondes voor de penalty bokaal werden gehouden op maandag en dinsdag 3 en 4 juni. De 
finaledag vond plaats op zondag 16 juni voorafgaand aan de jaarafsluiting. Lekker weer, zonnetje 
erbij en Shirley op doel. Uiteindelijk gingen de bekers naar  
F1 – Lauren Kroon 
E1 – Luca Tesselaar  
D3 – Tess Provoost 
D1 – Lilly Haywood 
C3 – Demi Ridder 
C1 – Lieke Groen 
B1 – Jill Groen 
De uiteindelijke winnares was Jill Groen.  Zij kreeg de wisselbeker mee naar huis.  
 
We kunnen als jeugdcommissie wederom terugkijken op een zeer geslaagd en sportief seizoen mede 
door de fantastische inzet van Wendy en Aleta.  
 

Namens de jeugdcommissie, 

Marit Tesselaar 


