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Uitnodiging Jaarvergadering 29 oktober 2021 

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

Op vrijdag 29 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 
• Een overzicht van de financiën 
• Ontwikkeling van de club 

Ter afsluiting staat een leuk spel op het programma, onder het genot van een drankje en lekkere 
hapjes van Bites by Shir. 
 
We hopen je te zien op 29 oktober! 
 
Aan-/afmelden 
Omdat we graag willen weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen, stellen we het op 
prijs als je ons vóór 20 oktober a.s. laat weten of je wel of niet aanwezig zult zijn via 
hvconzelo@gmail.com.  
 
Het jaarverslag staat vanaf 15 oktober op handbal.conzelo.tv. 
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Handbalvereniging Con Zelo 

 

 

  

mailto:hvconzelo@gmail.com
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Voorwoord 

Wat kunnen we zeggen over het afgelopen seizoen? Het was een moeilijk jaar voor ons allemaal. Het 
samen sporten, het gezellig samen zijn op ons mooie complex was niet vanzelfsprekend.  
Gelukkig kon er nog getraind worden door de jeugd. Ook zijn er nog wedstrijden gespeeld zonder 
publiek. Het bestuur en de trainers hebben er van alles aan gedaan om alles zoveel mogelijk te laten 
doorgaan: tweetal-trainingen voor de senioren, krachttraining in Langedijk, jeugdtoernooitjes in onze 
mooie nieuwe sporthal.  
 
Om voor verbinding te zorgen binnen onze ledenclub zijn er ook andere activiteiten georganiseerd. 
Een online escaperoom, een survivalbaan en een leuke workout, gegeven door Marleen Groot. Wij 
zijn er iedereen heel dankbaar voor dat er toch nog veel kon doorgaan. Ook zijn we natuurlijk blij met 
alle vrijwilligers die actief gebleven zijn om ons complex zo goed mogelijk te onderhouden. 
 
Het coronavirus is nog niet weg, maar door de versoepelingen kunnen we gelukkig weer lekker met 

elkaar handballen mét publiek. Wij hebben er weer ontzettend veel zin in. We sluiten het afgelopen 

seizoen af en gaan weer voor een mooi sportief en ook vooral gezellig seizoen met elkaar. 

Maaike Boekel 

voorzitter 

 

 

 

 

 
 
  



5 
 

Notulen jaarvergadering HV Con Zelo 3 november 2020 
 
 
Zoals elk najaar stond ook in 2020 onze jaarvergadering op het programma, zodat we 
konden laten zien waar we staan als club en welke ontwikkelingen er gaande waren. 
Alleen konden we de jaarvergadering door de coronamaatregelen niet op de 
reguliere manier vormgeven: de kantine was gesloten en daarbij was de toegestane groepsgrootte te 
beperkt. Geen live bijeenkomst dus deze keer.  
 
Wie vragen had naar aanleiding van het jaarverslag over het seizoen 2019-2020 en de notulen van de 
vorige jaarvergadering, kon ze mailen. En wie toch behoefte had aan live contact of de financiële 
jaarstukken wilde inzien, kon dat kenbaar maken en vervolgens op 3 november bij ons aan tafel 
schuiven. Van die mogelijkheid is door één geinteresseerde gebruik gemaakt.  

Van deze ‘jaarvergadering’ zijn geen notulen.  
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Toelichting financiën/begroting seizoen 2020 - 2021 
 

Het jaar startte redelijk en raakte uiteindelijk toch weer uit balans door corona, toen alles op slot 
ging. Op sportief en financieel gebied was het daarom weer een bijzonder jaar. 
 
Sponsoren/Vrienden Van 
Onze vele (shirt- en bord)sponsoren leveren wederom een belangrijke bijdrage aan het financiële 
resultaat dankzij de goede samenwerking met de actieve sponsorcommissie. Karin Houtenbos en 
Dirk Moras zijn onze contactpersonen bij deze commissie en Karin is contactpersoon voor De 
Vrienden van Con Zelo. 
De Vrienden van Con Zelo ondersteunen jaarlijkse activiteiten als de Pietentraining, Bingo en 
penaltybokaal (de laatste 2 niet in 2020-2021). Ook ondersteunen zij onze scheidsrechters met 
kleding en presentjes in de Week van de Scheidsrechter en betalen zij kleding voor de trainers. 
Daarnaast hebben wij een sponsorcontract met Sportshop Bouwes en Hummel. Bestellingen bij 
Bouwes leveren de club ook een mooi bedrag op. 
Onze hoofdsponsor Wever Bouwgroep en A.N. Boekel Groentehandel/Boekel Leegwater Transport 
als subsponsor 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.  
 
Gemeente/Rijk/compensatie 
De harmonisatie bij de gemeente en daarmee de aanpassing in de veldhuur blijft stabiel voor 
2020/2021: 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 op de uitgaven. 
Dit jaar hebben wij wederom de jeugdsubsidie ontvangen van de gemeente; een fijne bijdrage voor 
de jeugdactiviteiten.  
Verder is bij het Rijk een subsidieaanvraag gedaan en konden wij bij de gemeente een vergoeding 
aanvragen in het kader van ‘ondersteuning verenigingen’. De penningmeester heeft alles uitgezocht 
en zo zijn wij zowel door het Rijk als de gemeente gecompenseerd. 
Uit een eerdere enquête onder de leden kwam naar voren dat leden de compensatie liever bij de 
vereniging hielden voor trainingsmateriaal of leuke dingen voor de leden. Doordat wij toch nog een 
vergoeding ontvingen van de gemeente is besloten naast de materialen en uitjes ook te 
compenseren in contributie. Hiervoor is een verdeling gemaakt a.d.h.v. genoten trainingen en 
wedstrijden.  
Het jaar eindigt met een positief resultaat, wat vooral komt door de gereserveerde begrote 
sporthaluren die niet gebruikt en niet betaald zijn, omdat Sportpodium hiervoor een 
vergoedingsaanvraag heeft gedaan bij het Rijk.  
 
Contributie 
Omdat wij er als vereniging goed voorstaan en met het oog op het bijzondere handbaljaar dat achter 
de rug is, is besloten de contributie niet te verhogen. Gaandeweg zien wij wel een verschuiving 
komen in kosten en mede door inflatiekosten die door anderen worden doorberekend, zullen wij op 
de contributie per 2020-2021 een inflatieverhoging van 2% toepassen om te kunnen aansluiten op de 
kosten binnen de club. 
 
Inzet leden 
De goede start zit in de inzet van de leden bij het organiseren van de gehouden lege flessen- en 
Grote Clubactie. 
De bloementuin en het lelies schubben zijn door de wereldwijde pandemie niet doorgegaan. Bij de 
kweker van de lelies, Bakker, zijn wel lelies geschubd en de kweker heeft besloten onze club alsnog 



7 
 

met € 350,00 te sponsoren. Daar zijn wij heel blij mee. Het oud ijzer levert nog steeds veel op. De 
pindaslingers zijn online verkocht en door een goede pr is dat goed verlopen. De bonus van de 
voetbal - hun opbrengst van de DEEN-actie delen met ons - was een mooie meevaller voor ons. 
 
Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Carin Muileboom en Tilly vd Steen, heeft de jaarlijkse 
kascontrole uitgevoerd. Zij doen van hun bevindingen verslag tijdens de Algemene Jaarvergadering 
op 29 oktober 2021. Op grond van de reglementen gaat Carin daarna uit de kascontrolecommissie, 
blijft Margret Bruin reservelid en er zal een nieuw commissielid gekozen worden op de betreffende 
jaarvergadering.  
 
De penningmeester zal tijdens de jaarvergadering de gemaakte begroting toelichten voor het nieuwe 
seizoen alsmede de overige financiële stukken.  
 
Ellen Dekker 

penningmeester 
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Secretariaat 

Het bestuur wordt dit seizoen gevormd door:  
- voorzitter    Maaike Boekel 
- vicevoorzitter/penningmeester  Ellen Dekker 
- secretaris     Rianne Groen 
- bestuurslid technische zaken   Kelly Dam-Mol 
- bestuurslid jeugdzaken   Marit Tesselaar 
- alg. bestuurslid/trainerscoördinator  Carla Bruin  
- algemeen bestuurslid/jeugdzaken  Wendy Groen 
In maart sloot Marjet Francis aan als kandidaat-bestuurslid.

Corona 
Geen publiek bij wedstrijden, kleedkamers dicht, helemaal geen wedstrijden, trainingen afgelast: het 
was een roerig jaar. Ellen Dekker zat als onze coronacoördinator scherp bovenop de steeds 
veranderende coronaregelgeving, zodat we daar als club voortdurend op konden inspelen.   

Vergaderingen: van face tot face naar online 
Konden onze maandelijkse vergaderingen eerst nog gewoon op het sportpark plaatsvinden, later 
moesten we toch overstappen naar online vergaderen via Zoom. Dringende zaken werden 
tussendoor via de mail besproken of in de groepsapp behandeld. Daarbij was het heel fijn weer te 
kunnen reken op de steun van de verschillende commissies. 
 
Ledenadministratie 
Marit Tesselaar verzorgde de ledenadministratie via Sportlink.  
 
Nieuwsbrief, W4, Facebook etc. 
Annet Braas stopte met het opstellen van het handbalnieuws voor de W4, het bijhouden van de 
website en het publiceren van nieuws op de socials. Rianne Groen, die al maandelijks zorgde voor de 
digitale nieuwsbrief, nam de communicatietaken van Annet over.  
 
Primeur: eerste wedstrijd sporthal 
In september 2020 werd de nieuwe sporthal in gebruik genomen. Wij hadden de primeur met de 
eerste wedstrijd in de hal. NH Nieuws was erbij om daarvan verslag te doen. 
 
Speelster van het jaar 
Doordat er amper competitie is gespeeld, was er geen verkiezing van Speelster van het Jaar. 

Ledenwerving 
Om nieuwe leden te werven ontwikkelde Carla Dekker een flyer die via school is verspreid. Rianne 
Groen maakte samen met Carla een filmpje om specifiek nieuwe leden voor de E1 te werven. 

Bedankt 
Een aantal vrijwilligers stopte bij de club en is daarvoor met een attentie bedankt:  
scheidsrechter Kim Dekker (was 40 jaar lid!), trainer Petra Geerling, toernooicommissie Marian Dam 
en Jozephine Zijp en bestuursdienst-draaier Anja Post.  

Net als seizoen 2019-2020 gaat ook seizoen 2020-2021 de boeken in als een bijzonder seizoen. Een 
seizoen waarin we ons moesten voegen naar de coronaregels, maar waarin ook ruimte was voor 
leuke activiteiten. Wederom een seizoen om nooit te vergeten. 
 
Rianne Groen, secretaris 
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Actiecommissie  

Afgelopen seizoen gedraaid met de commissieleden Ella Moras, Ilja Korf, Martine Koopman, Marian 
Dam en, namens het bestuur, Ellen Dekker. 
Draaiboeken waren aanwezig en waar nodig aangepast. 
 
Afgelopen seizoen stonden de volgende acties op de agenda en waren de verantwoordelijkheden 
binnen de commissie als volgt verdeeld: 
Flessenactie: Ella Moras en Marian Dam 
Doelpuntenactie: Ellen Dekker 
Pindaslingers: 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, die de bak leegt bij Bechthold. Koos is 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 uit voorraad 
 
In het begin van het seizoen is het altijd druk, maar dit jaar verliep zoals bij velen alles anders. 
De jeugd heeft de flessenactie in augustus en de Grote Clubactie in september nog kunnen doen. De 
doelpuntenactie in oktober ging niet door, omdat de dames senioren hun zaalwedstrijden niet 
konden spelen. In november hebben wij de pindaslingeractie voor het eerst online gedaan. Erwin 
Dam heeft dit opgezet en Ellen zorgde voor ontvangen en afhandelen van bestellingen. Dat is goed 
bevallen, zodat deze actie ook het volgende seizoen online gehouden wordt.  
Al deze acties lopen goed. 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.  
 
De opbrengsten van de acties zijn wisselend, mede door corona waar wij als club ook mee te maken 
hebben gehad. Zo konden het lelies schubben, de 2e ronde flessenactie, de doelpuntenactie en het 
handbalfeest niet doorgaan. Echter zijn wij ook verrast door de voetbal, die dit jaar uitgeloot werd 
voor de DEEN-sponsoractie en de opbrengst met ons deelde. 
 
De opbrengsten van onze acties zijn essentieel voor onze club en wij hopen daarom van harte onze 
acties volgend seizoen weer volledig te kunnen uitvoeren. 
 
Acties kunnen alleen slagen als de inzet van de leden en de bereidwilligheid om te kopen er is. Dat is 
ook dit jaar goed zover gelukt. Hiermee zijn de opbrengsten toch stabiel gebleven voor de vereniging 
en dus een positieve bijdrage voor het uiteindelijke resultaat. Mede door de goede opbrengst van 
het oud ijzer, het doorgaan van de Rabo Clubkas-actie en de ontvangst van de DEEN-bijdrage sluiten 
wij ons jaar goed af. 
 
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, Jan Vennink en namens de 
handbal Dirk Moras en Karin Houtenbos. De commissie regelt sponsoring van kleding, borden, ballen 
en andere voorkomende sponsorzaken. Karin koopt de sportkleren voor de teams. Tevens 
organiseren we een aantal acties om geld mee in te zamelen. We komen één keer per twee maanden 
bij elkaar. Door ziekte is Jan Vennink nog niet aangesloten bij de sponsorcommissie, zijn 
werkzaamheden werden waargenomen door Erwin Dam.  
 
We zijn dit seizoen begonnen met de volgende (shirt) sponsors: Bouwbedrijf Wever, A.N. Boekel 
Groentehandel, Boekel Leegwater Transport, Metselbedrijf Van der Stoop, De Boereplaats, T.A. 
Bekker Steigerbouw, Autovakmeester Marco Groen, Schoonheidssalon Beau & Beau, Stoop 
Groenvoorziening, Gewoon Simoon en de Vrienden van Con Zelo.  
Met Bouwbedrijf Wever is een nieuw contract afgesloten. Er zijn nieuwe shirts en broekjes besteld. 
Tevens is er een nieuw contract afgesloten met Beau & Beau, ook deze tenues zien er prachtig uit. 
 
Bijna alle plekken voor reclameborden rond de handbalvelden zijn bezet. Dit blijft de aandacht 
vragen, omdat toch regelmatig mensen stoppen met bordsponsoring en we graag willen dat er geen 
gaten vallen. Het is nog niet duidelijk wie de balsponsoren voor de handbal gaat regelen. Daar wordt 
nog over gesproken.  
 
Toen kwam in september 2020 de corona in volle hevigheid weer terug en werden alle wedstrijden 
en trainingen voorlopig afgezegd. De jeugd heeft nog een aantal onderlinge oefenwedstrijdjes 
gespeeld, maar toen werd het stil. 
 
De vergaderingen gingen online of buiten door, maar omdat er niets georganiseerd mocht worden, 
waren ook deze vergaderingen zeer kort. 
 
De Tulpenpluktuin werd in aangepaste vorm gehouden, daarin kwam de hulp van Con Zelo niet van 
pas. De eierenactie werd weer op dezelfde digitale manier gehouden, met het verschil dat men kon 
aangeven voor welk bedrag er lootjes getrokken mochten worden. Ondanks deze moeilijke 
omstandigheden was deze eieren actie een succes en heeft ruim € 1.100,-- opgebracht. Dit succes 
was mede te danken aan de goede promotie via diverse media.  
 
Er is een nieuw contract afgesproken met A.N. Boekel Groentehandel en Boekel Leegwater 
Transport. Zij sponsoren een vast bedrag per jaar en zijn daarmee subsponsors van Con Zelo handbal. 
 
Voor wie wilde meedoen is een toto opgezet rond de handbalwedstrijden van de Nederlandse 
handbaldames tijdens de Olympische spelen 2020.  Alle inschrijfgelden werden uitbetaald, het heeft 
dus niets opgeleverd, maar was wel erg leuk. Er deden een kleine 30 personen mee.  
 
Aan het eind van het seizoen waren de nieuwe tenues van Wever en Beau & Beau nog steeds niet 
gedragen, die blijven in de doos tot we weer aan de gang mogen. 
Tevens hebben we al onze sponsors laten weten dat we aan hen denken en dat we hopen dat ze ons 
trouw blijven. Zij kregen een brief thuis met 2 consumptiebonnen, met de hoop dat ze deze in het 
nieuwe seizoen komen verzilveren in onze kantine op De Groet.  
 
En zo eindigde ook het seizoen 2020- 2021 op een stille manier. Wel met de goede hoop dat 2021-
2022 weer normaal kan zijn. Dat wachten we af.  
 
Karin Houtenbos, namens Sponsorcommissie Con Zelo  
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Technische zaken 

 
Technische zaken 

Door alle maatregelen in verband met Covid-19 hebben we bijna geen competitie kunnen spelen. 
Gelukkig konden trainingen wel lange tijd doorgaan (voornamelijk buiten) en hebben we met de 
jeugd onderlinge wedstrijden kunnen organiseren. We hebben een deel van de eerste helft op het 
veld kunnen spelen en in het voorjaar nog een aantal wedstrijden alternatieve competitie: een 
competitie zonder promotie/degradatie en vooral bedoeld om nog een aantal wedstrijden te kunnen 
spelen dit seizoen. 
 
We starten het veldseizoen met 9 teams in de competitie: 2 senioren teams, 1 team in de A-jeugd, 
een B1-, B2-, C1-, D1-, E1- en Recreantenteam. Daarnaast hadden we een grote groep (13 leden) F-
jeugd die dit seizoen trainde om komend seizoen te kunnen starten met wedstrijden.  
 
Competitie 
De najaarcompetitie op het veld hebben we niet volledig kunnen spelen. Aan het eind van het 
seizoen, in het voorjaar, speelden we op het veld nog een aantal wedstrijden alternatieve competitie. 
Verder helaas geen competitiewedstrijden. Er zijn dan ook geen standen vastgelegd en er heeft geen 
promotie/degradatie plaatsgevonden.  
 
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. Ondanks dat we dit 
seizoen bijna niet konden spelen, zijn jullie wel van groot belang voor de teams. 
 

Team Trainer(s) Coach(es) 

Senioren 1 Rick Visser/Nicole Bekker Rick Visser 
Nicole Bekker 

Senioren 2 Rick Visser Jim Blokdijk 
Ilse Houtenbos 

Dames A1 Rick Visser/Nicole Bekker Nicole Bekker 

Dames B1 Rick Visser 
 

Carina van 
Duivenvoorde / Ingrid 

van Dam / Marit 
Tesselaar 

Dames B2 Nicole Bekker 
Simone Dam 

Miranda Jonker 

Dames C1 Kelly Dam/Floor Koppes 
Anita van der Gulik 

Rianne Groen 
Karen Duin 

Martine Koopman 

Jeugd D1 Anita van der Gulik 
Tessa Schoonewil/Eliza/Nienke 

Mariska Bruin /  
Linda Ruigrok 

Jeugd E1 Sandra Bakker Kelly Bruin / 
Jeroen Groot 

Jeugd F1 Chantal Idema/Anne Provoost Chantal Idema 
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Trainingsruimte zaalcompetitie 
Zaalruimte blijft iedere seizoen een probleem. Iedere vereniging wil op dezelfde uren gebruik maken 
van een hele zaal in een sporthal. Dit jaar konden we voor het eerst gebruik maken van de Sporthal 
in Waarland. Maar ook hier zijn we niet de enige vereniging en moeten we af en toe in overleg met 
andere verenigingen over de invulling van de zaal en de gewenste uren. 
 
Beachhandbal 
Vanwege Covid-19 hebben we dit seizoen helaas geen beachhandbal kunnen spelen.  
 
Wedstrijdsecretariaat  
Het wedstrijdsecretariaat en de indeling van de diensten was dit jaar rustig, omdat er bijna geen 
competitie is gespeeld.  
 
Kelly Dam, bestuurslid Technische Zaken  
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Scheidsrechtercommissie 

 

Na een bijzonder jaar startten wij met 13 scheidsrechters, te weten: Andre Smit, Els Danenberg, 

Simone Dam, Miranda Visser, John Schneider, Karin Houtenbos, Ellen Dekker, Tonny Bruin, Mark van 

der Leest, Anna Stoop, Bo Boekel, Saartje Bekker en Nina Dekker.  

 

De veldwedstrijden in de 1e helft van het seizoen zijn gelukkig gespeeld en zo hebben onze 

scheidsrechters hierin toch hun steentje kunnen bijdragen. Daarna werd het stil en zijn er nog wel 

een aantal scheidsrechters actief geweest bij eigen onderlinge toernooitjes in de nieuwe sporthal, 

Sportpodium Waarland. 

 

Qua uitlenen op papier aan andere clubs doen Karin, Ellen en John dit voor VZV en Simone voor 

Hollandia T. Het gaat om wedstrijden in de wedstrijdsport. Wanneer je geen scheidsrechter levert, 

krijg je van de bond een boete. Omdat wij op papier nog steeds ‘over’ hebben, kunnen wij deze 

uitlening doen. 

 

Tijdens ‘De week van de Scheidsrechter’ in oktober zijn onze scheidsrechters in het zonnetje gezet 

door onze teams met leuke verrassingen. Ook ontvingen de dames van De Vrienden van Con Zelo 

een bon van Gewoon Simoon en de mannen een mooi borrelpakketje. Een mooi gebaar waar 

iedereen heel blij mee was. 

 

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 dit jaar niet gedaan. Wij hopen van harte dit volgend seizoen weer op te 

pakken na een actief handbaljaar. 

 

Wij kunnen terugkijken op een gedeeltelijk sportief jaar en bedanken daarom alle scheidsrechters 

voor hun inzet en hun kennis. Wij zijn blij met ze en trots op ons team. 

Laten wij er met z’n allen voor blijven 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’ en Veilig Sportklimaat bedoeld is. 

 

Bedankt voor de samenwerking en wij kijken uit naar het seizoen 2021-2022. 

 

Ellen Dekker en Karin Houtenbos 

Scheidsrechtermentoren Con Zelo 
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Toernooicommissie 

Geen ouder/kindtoernooi, geen 4x4 toernooi, geen schoolhandbaltoernooi, geen Berdos 
Pinkstertoernooi, geen bekerwedstrijden: door corona bleef de agenda behoorlijk leeg. Gelukkig kon 
het afsluitende mixtoernooi wel plaatsvinden. Ook heeft de jeugdcommissie een paar keer 
onderlinge toernooien voor de jeugd georganiseerd in de sporthal. 
 
Hopelijk kunnen we in het seizoen 2021-2022 de draad weer oppakken, mits er mensen zijn die 
zitting willen nemen in de nu nog onbezette toernooicommissie… 
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Jeugdcommissie 
 

Activiteiten in seizoen 2020-2021 door de jeugdcommissie: 

In verband met corona was er een alternatief programma. 

- Mixtoernooi met de jeugd F t/m A, in Sportpodium Waarland op 25 oktober en 8 november. 

 

- Pietentraining: zonder Pieten, wel met een ingezonden film van de Sint. Cadeautjes voor de 

F-jeugd die ze meteen konden uitpakken en een chocoladeletter mee naar huis. Voor de 

trainers een speculaaspop en chocoladeletter. Daarbij een spelmiddag georganiseerd in 

Sportpodium Waarland. 

 

- Mixtoernooi met de recreanten t/m-F jeugd op sportpark de Groet op 25 april 2021. Incl. 

drinken en iets lekkers! 

 

- Stormbaan voor iedereen, buiten op het sportpak op 30 mei 2021. Incl. drinken en iets 

lekkers! 

 

- Bootcamp voor de F t/m C jeugd door Marleen Groot op sportpark de Groet op 15 en 16 juni. 

Gelijktijdig met deze activiteit is ook het jaar afgesloten, incl. drinken en iets lekkers! 

 

- Doordat vele activiteiten maar vooral wedstrijden niet zijn doorgegaan, mochten alle teams 

ter compensatie een leuk uitje organiseren, gesponsord door HV Con Zelo. Hiervan zijn van 

de meeste teams foto’s geplaatst in de W4 en op social media: 

o Recreanten: Uit eten 

o Dames 1: Solex rijden en een hapje eten 

o Dames 2: Suppen, bowlen en BBQ 

o A1: Rondje Waarland varen, BBQ en EK voetbal kijken op groot scherm met 

versnapering 

o B1: Paintballen en BBQ 

o B2: Rondje Waarland varen en BBQ 

o C1: Kanoën en een ijsje eten, BBQ en bowlen 

o D1: Vlotbouwen, kano varen, beachvolleybal en samen eten 

o E1: Diverse activiteiten bij Irma Molenaar 

o F1: Outdoorpark Alkmaar 

o F2: Midgetgolf Vlindorado en high tea 

De rest van de activiteiten heeft niet plaatsgevonden vanwege alle coronamaatregelen. Voor het 

seizoen 2021-2022 hopen we op een beter jaar! 

 

De Jeugdcommissie, 

Marit Tesselaar, Wendy Groen en Aleta de Groot 

 

 


