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Jaarvergadering najaar 2020: 

Anders dan anders 
 

 
 

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

Zoals elk najaar stond ook nu onze jaarvergadering weer op het programma, zodat we je kunnen 
laten zien waar we staan als club en welke ontwikkelingen er gaande zijn. Alleen kunnen we die door 
de coronamaatregelen niet op de reguliere manier vormgeven: de kantine is gesloten en daarbij is de 
toegestane groepsgrootte te beperkt. Geen live bijeenkomst dus deze keer.  
 
Heb je vragen naar aanleiding van dit jaarverslag over het seizoen 2019-2020 en de notulen van de 
vorige jaarvergadering? Mail ze dan naar hvconzelo@gmail.com.  
Heb je toch behoefte aan live contact? Wil je financiële jaarstukken inzien? Maak het kenbaar, dan 
nodigen we je uit om op 3 november vanaf 19.00 uur bij ons aan tafel te schuiven. Meld je aan via 
hvconzelo@gmail.com, dan plannen we je in.    

Sportieve groet, 
het bestuur 

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

 

 

  

mailto:hvconzelo@gmail.com
mailto:hvconzelo@gmail.com
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Voorwoord 

Het seizoen 2019-2020 gaat de boeken in als een heel bijzonder jaar. Wij startten in september goed 

met 9 teams op onze mooie buitenvelden. Ook VZV handbalde bij ons met 10 teams, wat voor een 

gezellige drukte zorgde. Petra Geerling kwam onze trainersploeg versterken. Samen met Rick Visser 

en Nicole Bekker werd het technisch beleid opnieuw bekeken. Ook was er meer ondersteuning voor 

de andere trainers. Er werden nieuwe doelen gesteld, waarbij sport en plezier voorop staan. Het 

binnenseizoen werd gespeeld in ‘t Veld. Lekker dichtbij in de nieuwe hal. Jammer genoeg kon het 

seizoen niet worden afgemaakt.  

Een rare tijd brak aan, vol onzekerheden. Een virus, COVID- 19, zette de wereld op z’n kop. Wanneer 

weer handballen? Mag je wel trainen met de jeugdleden? Welke acties kunnen er nog wel doorgaan? 

Al snel bleek dat het seizoen écht niet kon worden afgemaakt. Er werden alternatieven bedacht voor 

onze leden. Voor de B1 t/m de senioren waren er Challenges, bedacht door Rick, Nicole en Simone 

Dam. Petra maakte filmpjes met opdrachten voor de E t/m C jeugd. Zo werd er binnen onze 

vereniging even goed gesport en bleef de verbinding tussen Con Zelo en haar leden.  

Heel jammer was het dat wij ons 70-jarig jubileum niet konden vieren. Er was een heel actieve 

commissie die een prachtig draaiboek klaar had voor het weekend van 13 juni. Het draaiboek 

bewaren we goed en kunnen we weer gebruiken bij het 75-jarig bestaan van onze vereniging.  

Wat wel een zekerheid was het afgelopen seizoen, was de bouw van de prachtige nieuwe sporthal. 

Wat een enorme klus is er geklaard door heel veel vrijwilligers! Ook vele (bestuurs)leden zijn 

betrokken geweest bij de realisatie van de hal: interieur, het verzorgen van de pr, schilderen of 

schoonmaken. Deze betrokkenheid maakt ons erg trots op onze club.  

Dit afgelopen seizoen zijn we met elkaar weer even bewust geworden hoe belangrijk gezondheid is. 

Ook hebben we ervaren wat een gemis het is om niet samen te kunnen sporten.  

Een nieuw seizoen is begonnen. We hebben het coronavirus nog niet overwonnen, maar we kunnen 

gelukkig allemaal nog handballen. Ik wens iedereen een gezellig en sportief seizoen toe en vooral in 

goede gezondheid! 

 

Maaike Boekel 

voorzitter 

 

 

 

 

 
 
  



5 
 

Notulen jaarvergadering HV Con Zelo 4 oktober 2019 
 
Aanwezig bestuur: 
Maaike Boekel Ellen Dekker Kelly Dam 
Wendy Groen Marit Tesselaar Carla Dekker 
Rianne Groen 
 
Aanwezige leden/genodigden: 
Cor van Herk Simone Dam John Dekker 
Rick Visser Jozephine Zijp Anne Provoost 
Andre Smit Dorus Moras Liz Bruin 
John Schneider Ilse Houtenbos Sandra Bakker 
Ingrid van Dam Piet Houtenbos Carin Muileboom 
Karin Houtenbos Tonny Bruin Dirk Bruin  
Marian Dam Erwin Dam Ad Vriend   

 
1. Opening door Maaike 

 
2. Voorwoord uit het jaarverslag 

Maaike blikt vanuit het jaarverslag terug op het afgelopen seizoen, waarbij ze o.a. als highlights 
aanstipt: de Zilveren Fluit die Ellen kreeg en het afscheid van Simone Dekker na 41 jaar 
lidmaatschap. 

 
3. Notulen jaarvergadering d.d. 7 november 2018  

Geen op- of aanmerkingen; de notulen worden vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag  
4.1 Secretariaat: geen bijzonderheden, alles loopt. Rianne spreekt na 1 jaar secretaris te zijn haar 

respect uit voor de rest van het bestuur, nu zij ervaart hoeveel werk er door hen wordt verzet 
om onze relatief kleine club draaiende te houden.  

4.2 Actiecommissie: Marian meldt dat alle acties goed zijn verlopen. 
4.3 Sponsorcommissie: Karin geeft aan dat het goed loopt in de commissie. Bijna alle 

reclameborden zijn gevuld en alle teams weer voorzien van nette tenues.  
4.4 Technische zaken: Kelly meldt dat het altijd een enorme puzzel is alle zaaltrainingen en 

zaaldiensten in te delen. Afgelopen jaar is het gelukt, voor het seizoen 2019-2020 wordt het met 
name voor het inplannen van de zaaldiensten lastiger, aangezien veel wedstrijden van senioren, 
A1 en A2 pal na elkaar plaatsvinden en zij dan geen zaaldienst kunnen draaien. Verzoek aan 
leden om zich te melden (extra) zaaldiensten te draaien.  

4.4.1 Scheidsrechterzaken: Karin vertelt dat De Vrienden van Con Zelo het mogelijk hebben 
gemaakt de scheidsrechters in het nieuw te steken. Aanvulling van scheidsrechterkorps is 
wenselijk. 
Rick geeft aan dat als we omhoog zitten met zaaldienst bij de A’s of B’s hij wel wil. Tonny biedt 
aan dat als ze moet fluiten ‘in de buurt van het eerste’, wel een keer zaaldienst wil draaien bij 
dames 1.  

4.4.2 Toernooicommissie: Vanwege te weinig animo is het Ouder Kind toernooi in het voorjaar 
vervallen. Voor een herkansing in oktober zijn inmiddels voldoende aanmeldingen. Marian en 
Jozephine stoppen aan het eind van het seizoen 2019-2020 als toernooicommissie en zijn op 
zoek naar opvolgers.  

4.5 Jeugdcommissie: Marit laat weten dat we een flink aantal nieuwe F-jeugdleden hebben 
kunnen verwelkomen, maar dat we de twee F-teams aan het eind van het seizoen toch hebben 
moeten samenvoegen. Intussen trainen alweer nieuwe jeugdleden mee.  
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Rick vraagt of er vanuit de club trainingen op scholen worden gegeven om jeugd voor handbal te 
interesseren > ja, samen met Sportservice Schagen. Daaruit zijn nieuwe jeugdleden gekomen, 
maar vaak haken ze toch weer af. Rijden naar wedstrijden, kantinedienst draaien: het blijkt 
ouders in hun drukke leven te belemmeren, waardoor ze voor hun kind niet voor handbal kiezen. 
 
Maaike bedankt alle commissies voor hun inzet in het afgelopen jaar en verwijst leden naar de 
site om de verschillende verslagen te lezen.  

 
5. Ingekomen stukken 

Geen  
 

6. Financiële overzichten 
-Ellen laat weten dat er een positief resultaat is. De plus aan de inkomstenkant zit ‘m voornamelijk 
in opbrengsten van acties en iets meer opbrengst uit sponsoring en contributie (groter 
ledenbestand dan bij begroting). Uitgavenkant is iets meer geworden door o.a. grotere afdracht 
aan NHV (meer contributie innen = meer afdragen). Presentatiekosten: veel kampioenen, 
afscheid, jubilea. Bestuurskosten iets hoger door o.a. afscheid bestuurslid Ilona, inbreng veiling 
sporthal. Huur die VZV betaalt stond nog bij handbalinkomsten, maar is naar Omni geboekt.  
 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie  
Sandra Bakker en Ilja Korf controleerden de kas en kunnen niet anders dan Ellen een heel groot 
compliment geven. Ze constateerden dat alles supergoed voor elkaar is en ze op iedere vraag een 
passend antwoord kregen.  
Kascontrole volgend seizoen door Ilja en Carin Muileboom.  
 

8. Begroting en contributie 
Over de inkomstenkant zijn geen vragen, de uitgavenkant licht Ellen toe: 
•Afdracht NHV: teambijdragen zijn omhoog gegaan en kosten voor Sportlink – gerelateerd aan 
aantal leden - komen erbij.  
•Reis- en trainingskosten zijn hoger: extra trainer aangenomen, meer (betaalde) trainers.  
•Huur accommodatie: gelijk, maar met inflatieverhoging.  
•Materialen: is minder (was vorig jaar hoger door aanschaf nieuwe ballen). Budget wordt ingezet 
voor aantal nieuwe ballen, aanvulling EHBO-materialen, nieuwe ballenpomp.  
•Kosten sponsoring: voor nieuwe borden.  
•Huur Dorpshuis en zaal omhoog: we gaan weer voor een hele zaal bij training voor m.n. DS1 en 
A- en B-jeugd. DS1 is iets eerder naar binnen gegaan ter voorbereiding op het zaalseizoen. 
•Inkoop kleding is behoorlijk omhoog  gegaan: vier teams zijn in het nieuw gestoken. (Wij 
schaffend de kleding eerst zelf aan). Sponsoren: Gewoon Simoon, Van der Stoop Metselbedrijf, 
Stoop Groenvoorziening, Boekel Leegwater, Marco Groen. Teams zien er weer keurig uit.  
•Jubileum 70 jaar in 2020: feestcommissie is aangesteld en er is een budget voor vrijgemaakt van 
€ 5.000,-.  
 
Andre vraagt waarom kosten voor nieuwe kleding niet bij sponsor worden gelegd. Ellen 
antwoordt dat wij de lijn van de sponsorcommissie volgen: wij schaffen aan en dan zijn de 
sponsorinkomsten voor ons. (sponsor betaalt in principe voor 5 jaar.) 
Tonny vraagt of nagedacht is over hoe het kapitaal op termijn wordt ingezet. Ellen komt er later 
op de avond op terug.  
 
9. Bestuursverkiezingen 
Maaike is aftredend, maar geeft aan - met ieders goedkeuring - aan te blijven.  
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10. Verkiezing afgevaardigde voor de OMNI 
Maaike en Erwin zitten als resp. voorzitter handbal en voorzitter voetbal bij OMNI. Mocht er 
eens een geschil zijn, dan is een backup-lid nodig. Dat zijn Ilse Houtenbos en Annet Braas. Ilse 
blijft aan, de vraag wordt ook aan Annet gesteld.  
 

11. Update 3 jaren beleidsplan 
Maaike: 
-Meer overleg, meer transparant, actievere Technische Commissie, overleg met trainers en 
coaches: daar wordt komend seizoen aan gewerkt. 
-Het 70 jarig bestaan is een mooi moment om de club te laten zien, mensen uit te nodigen 
eens te komen kijken en mee te doen. Goede ideeën voor de feestelijkheden zijn welkom. 
Ellen: 
-Sporthal: Sportpodium Waarland heeft HV Con Zelo gevraagd een lening te verschaffen voor 
de realisatie van de nieuwe sporthal. Daar is serieus over nagedacht, er is met de voetbal 
overlegd en na verschillende afwegingen is besloten – als gezonde club zijnde – een lening te 
verschaffen aan de sporthal van € 20.000,-. Op advies van de notaris vragen we daarvoor een 
kleine vergoeding aan rente, wat reëel is en fair naar de leden toe. Sportpodium Waarland is 
daarmee akkoord gegaan. Het betreft een lening voor 20 jaar met afbetaling: er wordt 
tussentijds afgelost na de eerste vijf jaar. Er zijn allerlei clausules opgesteld om risico’s te 
vermijden. 
 

12. Rondvraag 
-Rick vraagt of nieuw EHBO-materiaal is aangeschaft. Kelly antwoordt bevestigend. Ze zet het 
in herkenbare koffertjes in het materiaalhok. 
-Ad vraagt of er vaak pleisters nodig zijn, want dan is een pleisterautomaat het overwegen 
waard. Vraag naar pleisters blijkt mee te vallen.  
-Dirk vraagt of de activiteiten rond het 70-jarig bestaan op het complex of ‘buitenshuis’ zijn. 
Ellen meldt dat recent een feestcommissie is opgericht, dat er al veel ideeën zijn en dat de 
commissie hoopt de festiviteiten op het complex te laten plaatsvinden. De commissie hoopt 
onder andere oud-leden te betrekken, maar het hele dorp kan aanwaaien.  
-Erwin haakt in op de stand van zaken met VZV. Geen fusie, wel samenwerking: is er 
geëvalueerd aan het eind van het seizoen? Maaike meldt dat de bestuursgroep (Ellen, 
Maaike en vanuit VZV Mario Prak en Geert van Wonderen) nog in tact is: de verenigingen 
blijven samenwerken en blijven in gesprek. De bestuursdiensten hebben de aandacht.  
 

13. Sluiting 
Maaike sluit af, bedankt iedereen voor zijn komst en nodigt iedereen uit voor een borrel en 
een leuke quiz, gemaakt door Kelly. 
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Toelichting financiën/begroting seizoen 2018 -2019 
 

Het jaar startte goed, maar raakte uit balans in maart 2020…  
De goede start zit ‘m in de inzet van de leden bij het organiseren van de acties. Onze (shirt- en 
bord)sponsoren leveren weer een belangrijke bijdrage aan het financiële resultaat, dankzij de goede 
samenwerking met de actieve sponsorcommissie. De Vrienden van Con Zelo ondersteunen jaarlijkse 
activiteiten, zoals de Pietentraining en in januari, samen met de voetbal, de bingo. Daarnaast hebben 
wij een sponsorcontract met Sportshop Bouwes en Hummel en deze 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. Bij Wever droeg directeur Theo Wever het stokje deze zomer over 
aan een nieuwe vierkoppige directie en ook zij willen onze handbalvereniging blijven ondersteunen.  
 
Het bestuur 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, een fijne bijdrage voor de jeugdactiviteiten.  
Omdat wij er als vereniging goed voorstaan, 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 ook in de contributie per 2020-2021 een aanpassing doen om aan te 
kunnen sluiten met de kosten binnen de club. 
 
Net als vorig jaar benaderde Nico Zwagerman onze contactpersoon bij de Vrienden van Con Zelo, 
Karin Houtenbos, of wij weer gastvrouw wilden zijn bij de Tulpenpluktuin in Schagen. Op de derde 
zaterdag in januari zijn wij met 20 gastvrouwen actief geweest en hebben hiermee € 500,00 verdiend 
voor de vereniging. Een prachtige actie en tevredenheid aan beide kanten. Intussen levert het oud 
ijzer ook nog steeds veel op. 
 
De harmonisatie bij de gemeente en daarmee de aanpassing in de veldhuur blijft stabiel voor 2020. 
Verlaging in de veldhuur, maar met solidariteitsbijdrage per lid, waardoor je uiteindelijk meer betaalt 
aan de gemeente. Dit geld wordt in een renovatiepot gestopt, waarop de SARS (Sportadviesraad 
Schagen) toezicht houdt. 
 
In maart raakte echter alles uit balans door corona en dat hebben wij ook in onze vereniging 
gemerkt, zowel op sportief als financieel gebied. Een aantal acties kon geen niet doorgaan, zoals het 
handbalfeest, het lelieschubben en ook de Rabo Clubkascampagne ging niet door. Onze kosten liepen 
wel gewoon door, zoals de huur van de velden, gereserveerde uren in de sporthal, de contributie aan 
het NHV. Trainingen gingen door, zodat wij onze leden de sport konden blijven aanbieden en wij 
niets met de contributie hebben hoeven doen. Er is ondersteuning aangevraagd bij verschillende 
instanties, maar deze zijn helaas niet gehonoreerd. De penningmeester zal tijdens de 
‘jaarvergadering’ op 3 november aan belangstellenden de gemaakte begroting voor het nieuwe 
seizoen toelichten alsmede de overige financiële stukken.  
 
Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ilja Korf en Carin Muileboom, heeft de jaarlijkse kascontrole 
uitgevoerd. Hun bevindingen staan op papier en zijn ter inzage op 3 november. Op grond van de 
reglementen gaat Ilja daarna uit de kascontrolecommissie, blijft Margret Bruin reserve-lid en zal er 
een nieuw commissielid gekozen worden op de betreffende jaarvergadering.  
 
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 
- algemeen bestuurslid/trainerscoördinator 
Carla Bruin  
- algemeen bestuurslid/jeugdzaken Wendy 
Groen 

Alles ging zijn gangetje binnen het secretariaat. Inkomende mails van o.a. NHV en andere 
verenigingen werden behandeld of uitgezet naar de betreffende perso(o)n(en) voor verdere 
afhandeling. Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar om te vergaderen en 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. 
 
Maar toen werd het maart en werd alles anders…  
 
Face to face vergaderen werd face to beeldscherm vergaderen: we zagen elkaar online via Zoom. 
Vergadertechnisch liep alles zo gewoon door. Wel zo prettig, want ook al werd de competitie abrupt 
beëindigd en zat trainen er de eerste tijd niet meer in, er bleef genoeg te overleggen, te bedenken en 
te regelen.  

Speelster van het jaar 
Door de abrupte beëindiging van de competitie, was er geen traditionele seizoensafsluiting en 
daarmee ook geen bekendmaking van de Speelster van het Jaar…  

Nieuwsbrief, W4, Facebook etc. 
Annet Braas zorgde ervoor dat wekelijks het wedstrijdprogramma, de uitslagen en overig nieuws 
keurig in de W4 en op de website verschenen. Ook gaven we ongeveer maandelijks een digitale 
nieuwsbrief uit met het laatste nieuws. Op Facebook laten we regelmatig van ons horen en sinds 
maart ook op Instagram, waar we vooral de jeugd kunnen bereiken.  
 
Paasactie 
Om in de coronatijd toch iets leuks te doen, bedacht Ellen Dekker een Paasactie. Op onze social 
media kon je mensen nomineren voor een paasontbijtje. Dat leverde veel reacties op en resulteerde 
erin dat (na een verloting live op Facebook) het voltallige bestuur op 1e paasdag het dorp inging om 
goedgevulde paasmandjes – gesponsord door Ellen Dekker Interieur – bij 12 adressen af te leveren.  
Het leverde heel veel leuke reacties op van zowel de winnaars als mensen die op de socials 
reageerden op de foto’s. Ook de vele foto’s uit de oude doos, die we in het kader van ons 70-jarig 
bestaan op de social media plaatsten, maakten wat los bij onze volgers.  
 
Ledenadministratie 
Marit Tesselaar verzorgde weer de ledenadministratie via Sportlink. Heel veel informatie omtrent het 
NHV en het terugkoppelen van verenigingsinformatie naar het NHV gebeurt via Sportlink. 
 
Al met al gaat het seizoen 2019-2020 de boeken in als een bijzonder seizoen, waarin we met z’n allen 
sportiviteit, flexibiliteit, creativiteit en veerkracht hebben getoond en waarin leuke nieuwe 
initiatieven zijn ontstaan. Een seizoen om nooit te vergeten. 
 
Rianne Groen 
secretaris 
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Actiecommissie  

De actiecommissie draaide het afgelopen seizoen met de commissieleden Ella Moras, Ilja Korf, 
Martine Koopman, Marian Dam en, namens het bestuur, Ellen Dekker. 
Draaiboeken waren aanwezig en zijn waar nodig aangepast. 
 
Diverse 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 
Pindaslingeractie: Ella Moras en Marian Dam 
Grote Clubactie: Martine Koopman  
Lelieschubben: Ilja Korf  
Handbalfeest: opgeschoven naar oktober-november 
Filmavond: gezamenlijk 
Avia Marees Clubsparen: Ella Moras 
Oud ijzer: inzameling bij Koos Bruin. Koos leegt de bak bij Bechthold. Hij 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 
Rabo Clubkascampagne: Ellen Dekker 
Ansichtkaarten: worden verkocht uit voorraad 
 
Inzet leden 
In het begin van het seizoen is het altijd druk: de flessenactie in augustus, de Grote Clubactie in 
september, de doelpuntenactie in oktober en in november de pindaslingeractie. Al deze acties lopen 
goed. De leden zetten zich goed in voor deze acties, al zijn er altijd een paar die minder actief zijn.  
 
Oud ijzer 
De oud ijzerbak wordt nog steeds goed gevuld. Vooral na plaatsing van een bericht 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.  
 
Corona 
De opbrengsten zijn wisselend, mede door het wereldwijde coronavirus waar wij als club natuurlijk 
ook mee te maken hebben gehad. Zo konden het lelieschubben en het handbalfeest niet doorgaan 
en werd de Rabo Clubkasactie niet gedaan. Deze opbrengsten zijn essentieel voor onze club en wij 
hopen daarom van harte volgend seizoen, al is het met maatregelen, onze acties weer 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. 
 
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. 
Karin koopt de sportkleding voor de teams. Tevens organiseren we een aantal acties om geld mee in 
te zamelen. We komen één keer per twee maanden bij elkaar.  
 
Sponsors 
We begonnen dit seizoen met de volgende (shirt) sponsors: 
Wever Bouwgroep, A.N. Boekel handel BV, Boekel Leegwater Transport, Van der Stoop 
Megtselbedrijf, De Boereplaats, Bekker Steigerbouw, Autovakmeester Marco Groen, Beau & Beau – 
huid, lijf, welzijn, Stoop Groenvoorziening, Gewoon Simoon en de Vrienden van Con Zelo.  
 
Nieuwe 5 jarige contracten 
Met 5 shirtsponsors zijn nieuwe 5-jarige contracten afgesloten. Dat zijn Stoop Groenvoorziening, 
Boekel Leegwater Transport, Gewoon Simoon, Metselbedrijf Nico van der Stoop en Autovakmeester 
Marco Groen. De teams hebben nieuwe mooie outfits gekregen. 
 
Reclameborden 
Bijna alle plekken van reclameborden rond de handbalvelden zijn bezet. Dit blijft de aandacht vragen, 
omdat er toch regelmatig mensen stoppen met het sponsoren van een reclamebord en we graag 
willen dat er geen gaten vallen.  
Ad Boekel heeft voor alle thuiswedstrijden van Dames 1 een balsponsor geregeld. 
 
Afscheid Ad Boekel 
Na het succes van de veiling van de sporthal heeft de sponsorcommissie met aanhang een etentje 
gekregen in het Dorpshuis. Tevens werd daar afscheid genomen van Ad Boekel. Hij stopt met de 
sponsorcommissie. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de handbal, voetbal en de nieuwe 
sporthal. Zijn werkzaamheden binnen de sponsorcommissie zijn overgenomen door Jan Vennink. 
Helaas werd Jan halverwege het jaar ziek; Erwin Dam nam zijn werkzaamheden over. Jan is aan de 
beterende hand en zal te zijner tijd weer aansluiten in de sponsorcommissie.  
 
Tulpenpluktuin Schagen 
Ook dit jaar zijn we weer gevraagd om te assisteren bij de Tulpenpluktuin in Schagen. Er is inmiddels 
een vaste groep vrijwilligers ontstaan, die elk jaar weer aangevuld wordt tot een groep van ongeveer 
22 dames. We gaan voor het komend jaar weer proberen om meer van onze (jeugd) leden mee te 
laten doen. Het gaat om twee dagdelen van 3,5 à 4 uur bezig om mensen blij te maken met een bosje 
tulpen. De opbrengst is een ontzettend gezellige dag en een flinke bijdrage voor de clubkas.  
 
En toen kwam corona…. 
De eierenactie was dit jaar een uitdaging. Door corona konden onze jeugdleden niet langs de deuren 
met lootjes en was er een digitale versie van onze eierenactie opgezet. Dit was toch nog een groot 
succes. De opbrengst was iets minder, € 953,-- (normaal rond € 1.700,--) maar toch heel goed 
gegaan. 
 
Presentje sponsors 
Er is lange tijd niet gehandbald of gevoetbald. Om onze sponsors te laten weten dat we er nog waren 
en aan ze dachten, regelden we voor al onze sponsors een klein presentje: een pakje kauwgum met 
opschrift ‘Nog ff doorbijten – Tot ziens langs de velden!’ Dit vond men erg leuk. 
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Er kwam een abrupt einde aan seizoen 2019-2020.  
We hopen dat 2020 – 2021 weer een normaal seizoen zal zijn. Het voornaamste is dat iedereen 
gezond blijft.  
 
Karin Houtenbos  
Sponsorcommissie Con Zelo  
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Technische zaken 

Het seizoen 2019-2020 was een bijzonder seizoen; het seizoen waarin we gingen nadenken over ons 
beleid, het seizoen waarin de nieuwe sporthal werd gebouwd en het seizoen waarin Covid-19 om de 
hoek kwam kijken. Door alle maatregelen in verband met Covid-19 hebben we half maart ons 
handbalseizoen abrupt moeten beëindigen. De trainingen moesten we beëindigen en de 
zaalcompetitie kon niet afgemaakt worden. Daarna volgde een onzekere periode waarin veel 
onduidelijk was. Wanneer kunnen we weer beginnen met trainen? Wanneer kan de competitie weer 
starten? Kunnen we dit seizoen de competitie wel weer afmaken? Allemaal vragen die speelden op 
dat moment.  
 
Challenges 
Om de leden toch in beweging te houden zijn er challenges opgezet. Petra Geerling maakte voor de 
jeugd (tot en met de C2) leuke filmpjes en Rick, Nicole en Simone zetten voor de leden vanaf de C1 
tot en met de recreanten een leuke, actieve challenge op. Begin mei konden we gelukkig de 
trainingen weer hervatten voor de jeugd, in eerste instantie voor de leden vanaf 13 jaar op 1,5 meter 
afstand van elkaar. Een paar weken later konden ook de senioren weer trainen, op 1,5 meter 
afstand. De competitie is dit seizoen niet meer hervat. 
 
9 teams 
We hebben, ondanks Covid-19, op het gebied van Technische Zaken als Con Zelo een redelijk goed 
seizoen gedraaid. We zijn gestart met 9 teams in de competitie; 1 seniorenteam, 2 teams in de A-
jeugd, een B1, 2 teams C-jeugd, D1 en E1 en 1 Recreantenteam, waar we veel nieuwe aanmeldingen 
kregen. Daarnaast hadden we een grote groep (13 leden) F-jeugd die dit seizoen heeft getraind om 
komend seizoen te kunnen starten met wedstrijden.  
 
Kampioenen 
We hebben dit jaar ook weer diverse kampioenschappen mogen vieren en wel van de C1 en D1! 
Omdat het zaalseizoen niet is afgemaakt, zijn daar geen officiële kampioenen uitgeroepen. De D1 en 
A1 stonden echter wel op de 1e plaats in hun poule en de DS1 en B1 op een mooie 2e plaats. Alles 
was dus nog mogelijk geweest.  
  

Seizoen 2019/2020 

 Veld Zaal 

Teams poule/klasse Stand poule/klasse stand  

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

Dames A1 Poule 02 2e Poule 02 1e  

Dames A2 Poule 03 5e Poule 03 5e  

Jeugd B1 Poule 01 3e Poule 01 2e  

Jeugd C1 Poule 01 1e Poule 01 3e  

Jeugd C2 Poule 02 7e Poule 02 9e  

Jeugd D1 Poule 03 2e Poule 02 1e  

Jeugd E1 Poule 04  Poule 04  

DMW1 Poule 03 7e  Poule 03 7e  

 
Jeugd competitie veld en zaal 
De jeugd (F t/m C) speelt normaalgesproken 3 competities (1e en 2e helft veldcompetitie en een 
zaalcompetitie). Na de zaalcompetitie wordt ieder team naar speelsterkte opnieuw ingedeeld. Dit 
seizoen heeft het NHV besloten in december, na de eerste helft van het zaalseizoen, al de teams naar 
speelsterkte opnieuw in te delen. Dit betekende voor onze jeugd dat zij in januari weer nieuwe 
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tegenstanders troffen. De E1 en C2 bleken aan het begin van het seizoen in een vrij zware poule te 
zitten. Dit werd gelukkig iets beter in januari, maar het was nog steeds flink werken voor de meiden.  
Doordat we vorig seizoen twee combinatieteams hadden (een C3 en een D3) speelden de C1 en C2 
dit seizoen met een nieuw team. We hebben namelijk besloten te stoppen met de combinatieteams, 
waardoor de D1 ‘verdeeld’ moest worden over het team boven hen en het team onder hen. We 
merkten dat de meiden aan elkaar moesten wennen en dat het lastig was dat de meiden niet meer 
met hun eigen team speelden. Desondanks hebben ze wel een aantal leuke wedstrijden gespeeld en 
gaan ze er komend seizoen weer vol voor.  
 
Veldcompetitie dames 
Senioren 1 heeft zich kunnen handhaven in de eerste klasse. Het seizoen begon rommelig, maar de 
meiden hebben zich weten te herpakken voor het zaalseizoen. Ze hebben uiteindelijk een 6e plaats 
behaald. Helaas was dit wel het veldseizoen met de ongelukkige botsingen, waardoor een aantal 
speelsters geblesseerd raakten, waarvan 1 voor langere tijd. De meeste blessures waren gelukkig van 
korte duur. 
Dames A1 is een team dat al jaren met elkaar speelt. Dit is ook te zien aan het team. Het is een hecht 
team en zij groeien ieder jaar. In de wedstrijden was dit ook goed terug te zien. De meiden waren in 
poule 02 ingedeeld, wat weinig uitdaging bracht. Het eerste jaar voor deze meiden in de A-jeugd, 
maar dat was niet te merken. De meiden hebben een goede 2e plaats behaald en gaven al aan dat zij 
volgend seizoen graag een poule hoger willen spelen, zodat zij uitdaging hebben. Dat is goed om te 
horen dat de meiden zo gedreven zijn.  
Dames A2 heeft er dit jaar voor gekozen om te trainen onder een andere trainer. Een trainer met een 
andere trainingswijze dan zij gewend waren, maar waar zij wel veel van leerden. De meiden moesten 
wennen aan deze nieuwe speelwijze, maar hebben wel de middenmoot weten te behalen.  
Dames B1 is ook een team dat al een aantal jaar met het grootste gedeelte met elkaar speelt. Ook bij 
dit team kun je dat goed zien, ze zijn goed op elkaar ingespeeld en spelen leuke wedstrijden met 
elkaar. Helaas ook in dit team een ongelukkige botsing met een langdurige blessure tot gevolg bij een 
van de speelsters. De meiden lieten zich echter niet uit het veld slaan en behaalden een mooie 3e 
plaats.  
 
Zaalcompetitie dames 
Senioren 1 speelde in de zaal in de tweede klasse. De doelstelling was om kampioen te worden en 
daar hebben ze hard voor gestreden. Ondanks vele geblesseerden, waarvan een aantal langdurig, en 
een aantal zwangeren in het team hebben de dames met inval vanuit de A- en B-jeugd een mooie 2e 
plaats weten te behalen. Vanwege Covid-19 zijn er geen kampioenen uitgeroepen en vond er geen 
promotie- en degradatie plaats op basis van de ranglijst. De verenigingen konden wel een verzoek tot 
promotie of degradatie indienen bij het NHV. Dit hebben we gedaan voor onze dames. Ons verzoek is 
goedgekeurd, waardoor de dames volgend seizoen in de eerste klasse zullen uitkomen.  
Dames A1 zette hun spel en doelstelling van de veldcompetitie door in het zaalseizoen. De 
wedstrijden werden met dikke cijfers gewonnen. De meiden hebben er wel alles aan gedaan om de 
wedstrijden ook voor de tegenstander zo leuk mogelijk te maken. Ze konden hun systemen en tactiek 
oefenen en hebben zelfs een wedstrijd 5 tegen 5 gespeeld, zodat de wedstrijd ondanks veel 
geblesseerden en zieken bij de tegenstander, toch kon doorgaan. Anders had dit namelijk een 10-0 
verlies en boete voor de tegenstander opgeleverd. De meiden haalden de 1e plaats in de poule en 
hebben aangegeven volgend seizoen in de hoogste poule te willen spelen.  
Dames A2 heeft het in het zaalseizoen ook lastig gehad. Doordat een aantal meiden studeerden, 
konden zij vaak niet met hun eigen team trainen. Dit konden zij merken in de wedstrijden. De meiden 
hebben desondanks wel veel geleerd dit seizoen en hebben een mooie 5e plaats behaald. Volgend 
seizoen gaan zij er als dames 2 weer vol tegen aan! 
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 speelden voor het kampioenschap, maar Covid-19 gooide roet in het eten. 
Ze hebben daardoor een mooie 2e plaats behaald in de zaalcompetitie! 
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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 C1 hebben we 
gelukkig, net als vorig jaar, kunnen terugvallen op diverse ouders met als aanspreekpunt Miranda 
Jonker. Voor de C2 was Rianne Groen de teamverantwoordelijke.  
 

Team Trainer(s) Coach(es) 

Senioren 1 Rick Visser/Nicole Bekker Rick Visser 
Nicole Bekker 

Dames A1 Rick Visser/Nicole Bekker Nicole Bekker 

Dames A2 Petra Geerling Petra Geerling/Bo Boekel 

Dames B1 Rick Visser/Nicole Bekker 
Petra Geerling 

Carina van Duivenvoorde / 
Ingrid van Dam / Marit 

Tesselaar 

Dames C1 Simone Dam/Ilse Houtenbos 
Kelly Dam/Carla Dekker 

Miranda Jonker 

Dames C2 Simone Dam/Ilse Houtenbos 
Kelly Dam/Carla Dekker 

Rianne Groen 

Jeugd D1 Anita van der Gulik Mariska Bruin /  
Linda Ruigrok 

Jeugd E1 Anita van der Gulik 
Tessa Schoonewil 

Kelly Bruin / 
Jeroen Groot 

Jeugd F1 Lieke Groen / Femke van 
Dam 

 

 
Afgelopen seizoen is 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. Dit wordt voor Rick het 5e seizoen als hoofdtrainer! Daarnaast verzorgt 
Rick ook samen met Nicole de trainingen voor de A1 en B1, zodat deze meiden dezelfde technieken 
leren als de selectie en in de toekomst zo kunnen doorstromen. Omdat Kelly Dam en Carla Dekker 
moeite hadden met het trainen van de C-jeugd en zij vonden dat deze meiden technisch beter 
training konden krijgen, was Rick bereid om ook deze meiden te trainen, samen met de B1.  
Petra Geerling trainde en coachte de meiden van de A2. Daarnaast nam zij de rol van 
trainersbegeleider op zich. De jeugdtrainers hadden zo iemand die hen kon helpen met hun vragen 
of voorbereiding van trainingen. Petra heeft de meiden van de A2 veel kunnen leren, maar heeft 
helaas toch besloten om het bij één seizoen te laten. Petra heel erg bedankt voor afgelopen seizoen! 
Ilse Houtenbos en Bo Boekel zijn het seizoen begonnen als trainers van de C-jeugd. Vanwege de 
blessure van Bo heeft zij helaas moeten besluiten hiermee te stoppen. Ilse heeft helaas ook voortijdig 
aangegeven dat de C-jeugd niet de doelgroep is die zij graag traint. Kelly en Carla namen die 
trainingen overgenomen. Gelukkig houden Ilse en Bo de optie voor volgend seizoen nog open.  
Femke Groen en Lieke van Dam hebben helaas aangegeven in verband met school volgend seizoen 
geen training te kunnen geven. Simone Dam en Anita vd Gulik zijn onze rots in de branding en wij 
kunnen altijd een beroep op hen doen. Ook dit jaar hebben zij weer aangegeven door te gaan met 
training geven. Tessa Schoonewil heeft het training geven na één seizoen ook al helemaal onder de 
knie en gaat ook volgend jaar graag door.  
Alle trainers bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen! 
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Het team van coaches bestond dit jaar uit 13 personen. Omdat Rick gestopt is met spelen bij Berdos 
kon hij weer (bijna) iedere wedstrijd van de dames zelf coachen. Met ondersteuning van Nicole is dat 
helemaal goed gekomen. Aan het eind van het seizoen vanwege een aantal geblesseerden en 

zwangeren zat de bank bij de senioren zelfs voller met coaches dan met speelsters. Voor de A1 en B1 
kunnen we al een aantal jaren bouwen op vaste coaches. Voor de A2 hebben we dit jaar Petra bereid 
gevonden als trainer/coach te fungeren, dit was erg prettig voor de meiden. Voor de C1 en C2 
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 voor de C1 en Rianne Groen 
voor de C2. De D1 en E1 hebben nu ook sinds een paar jaar vaste coaches, dat is erg prettig voor de 
meiden. Alle coaches bedankt voor de begeleiding en jullie inzet! 
 
Trainingsruimte zaalcompetitie 
Zaalruimte blijft ieder seizoen een probleem. Iedere vereniging wil op dezelfde uren gebruik maken 
van een hele zaal in een sporthal. We zijn dit seizoen begonnen met trainen in het Dorpshuis en in ’t 
Zijveld. Vanwege de bouw van de nieuwe sporthal moesten alle teams vanaf januari trainen in ’t 
Zijveld. Ook daar hebben ze maar beperkt ruimte, waardoor we helaas alleen op dinsdagen een hele 
zaal tot onze beschikking hadden. Voor de E- en F-jeugd zijn we daarom uitgeweken naar een 
gymzaal aan de Rozenhoutstraat in Heerhugowaard. Volgend seizoen is onze eigen sporthal klaar en 
kunnen we gelukkig allemaal in Waarland trainen en onze wedstrijden spelen.  
 
Beachhandbal 
Vanwege Covid-19 hebben we dit seizoen helaas geen beachhandbal kunnen spelen.  
 
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 dit seizoen het NHV in december de poules al opnieuw had ingedeeld, was het 
even puzzelen met de zaaluren halverwege het seizoen. 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.  
 
Karin Houtenbos deelde de zaal- en kantinediensten in 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. Besloten is dat ouders van de E- en D-jeugd de zaaldiensten 
op zich nemen bij die wedstrijden. Omdat veel teams tegelijk thuis spelen was het namelijk lastig om 
op iedere wedstrijd een zaaldienst in te delen. Op deze manier is het goed opgelost.   
  
De bestuursdiensten worden door Kelly 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 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. Omdat we vanaf half maart geen competitie meer hebben gespeeld, ging het dit 
jaar alleen om de eerste helft van het veldseizoen. Dit is goed verlopen. Toch moeten we blijven 
overleggen om een zo goed mogelijke indeling te maken.   
 
Kelly Dam 
bestuurslid Technische Zaken 
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Scheidsrechtercommissie 

 

Het seizoen zit er weer op en ook voor ons is het anders dan anders geëindigd. Er zijn afgelopen 

seizoen een paar wijzigingen geweest. Wij starten 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, Anne Stoop, Bo Boekel, Saartje Bekker en Nina Dekker.  

 

Bo heeft door een blessure weinig gefloten en wil het vooralsnog in het komende seizoen weer 

oppakken. Kim Dekker heeft in verband met de gevolgen van een ongeluk en operaties niet meer 

gefloten en besloot aan het eind van het seizoen helemaal te stoppen. Op een ander moment zullen 

wij daar aandacht aan besteden. 10 jaar is Kim scheidsrechter geweest, met name voor de 

jeugdteams. Daar heeft zij altijd veel plezier aan beleefd. Hoger fluiten is nooit een ambitie geweest: 

met haar wisselende diensten kon ze op voorhand de lijst invullen en zo haar wedstrijden 

meepakken. Soms 2 wedstrijden achter elkaar, zodat zij om haar diensten heen haar steentje kon 

bijdragen. Wat een inzet! Voor nu bedanken wij Kim hartelijk en hopen haar nog met regelmaat langs 

de velden te zien om teams aan te moedigen.  

 

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

Op papier is Simone ook dit jaar weer uitgeleend aan Hollandia T voor het fluiten van 

bondswedstrijden en John, Karin en Ellen aan VZV, zodat die verenigingen ook hun dekking voor de 

wedstrijdsport hebben. Miranda fluit grotendeels de F-jeugd en als wij in nood zitten met 

verenigingswedstrijden en geen scheidsrechter hebben, fluit Hollandia T voor ons. Een mooie 

samenwerking! Dit jaar heeft Anne meer wedstrijden alleen gefloten om meer te groeien als 

scheidsrechter en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De planning om met Bo het diploma koppel te 

halen is opgeschoven, vanwege de blessure van Bo. Saartje fluit samen met Nina en dat is goed 

gegaan. Om voldoende ervaring te behouden, moesten ze wel meer wedstrijden fluiten en dat is wel 

eens een uitdaging i.v.m. hun werk op zaterdag.  

We zijn ontzettend blij voor Els dat het met haar gezondheid goed gaat en Els gaf aan het fijn te 

vinden weer actief mee te gaan doen bij de wedstrijden. 

Verder hebben wij wedstrijden gefloten voor Zwaluwen Kolhorn en wordt er met regelmaat 

gevraagd of wij op papier scheidsrechters willen uitlenen.  

 

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

door onze teams met leuke verrassingen. Ook ontvingen zij van De Vrienden van Con Zelo een bon 

van Gewoon Simoon (de vrouwen) en een mooi borrelpakketje (de mannen). 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 hebben ervoor gekozen om, met gepaste afstand, 

in mei als groep bij elkaar te komen en zo te horen wat iedereen bezighoudt en wat wensen/vragen 

zijn. 

 

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

inzet en hun kennis. Wij zijn blij met ze en trots op ons team! 
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Laten wij er met zijn 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 2020-2021. 

 

Ellen Dekker en Karin Houtenbos,  

scheidsrechtermentoren 
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Toernooicommissie 

Ouder/ kindtoernooi: 18 oktober 2019 
Meestal wordt het ouder/kind toernooi gespeeld in april, maar dat ging toen wegens 
omstandigheden niet door. Deze keer vond het toernooi plaats in oktober. Met een leuke opkomst:  
18 koppels deden mee. En wat het weer betrof: de weergoden waren ons goed gezind. De hele dag 
waren er fikse buien, maar om 19:00 uur kon dan toch het startsein gegeven worden. Om 21 uur was 
iedereen weer in de kantine, met prijsuitreiking en gezellige nazit. 
 
4x4 toernooi Harenkarspelhal Tuitjenhorn: 29 december 2019 
Aan dit toernooi doen mee: Hollandia T , DES en Con Zelo. Dit jaar werd het georganiseerd door DES.  
Het is altijd een geslaagd toernooi voor de B t/m F jeugd.  
Volgend jaar vindt het plaats in onze mooie nieuwe sporthal en wordt dan georganiseerd door Con 
Zelo op 28 december 2020. 
 
En toen gooide corona roet in het eten! Er stond nog van alles op de planning: ouder/kind toernooi, 
schoolhandbaltoernooi, Pinkstertoernooi Berdos, bekerwedstrijden, afsluitend mixtoernooi. Maar 
helaas kon dat allemaal niet plaatsvinden. 
 
Bedankt allemaal voor al die jaren! 
Na vele jaren de toernooicommissie te hebben gevormd, stoppen wij ermee. Tessa Schoonewil 
neemt het van ons over, met als het goed is nog een aantal mensen… Wij wensen ze veel succes! 
 
Jozephine Zijp en Marian Dam 
Toernooicommissie 
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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 
Op 25 september hebben we een kennismakingsmiddag georganiseerd voor de aanwas van nieuwe 
jeugd. Het weer zat niet helemaal mee, maar gelukkig konden we uitwijken naar het Dorpshuis. We 
hadden 6 aanmeldingen binnen die samen met de F-jeugd een leuke training kregen van Lieke en 
Femke. Uiteindelijk heeft een aantal hiervan zich opgegeven als lid.   
 
Pietentraining 
Op woensdag 27 november werd onze jongste jeugd verrast door 2 pieten die de boel op stelten 
kwamen zetten. Er was als vanouds weer een mooi apenkooiparkoers uitgezet en de 2 Pieten deden 
fanatiek mee. Na afloop kregen de kinderen en trainers een leuk cadeautje van de Pieten.  
 
Bingomiddag   
Vrijdagmiddag 3 januari 2020 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 een verloting met leuke 
prijsjes en alle kinderen kregen na afloop een zakje chips mee naar huis. 
 
En toen kwam corona om de hoek kijken en konden de spelregeltest, penaltybokaal en 2e 
kennismakingsmiddag niet doorgaan.  
 
Gelukkig konden we in samenwerking met de technische commissie nog 2 activiteiten voor de jeugd 
organiseren: 
 
Clinic 
Op woensdag 17 juni hadden 23 meiden van de D1, C1 en C2 zich aangemeld voor een clinic, 
verzorgd door Delaila Amega en Bo vd Wetering, 2 speelsters van het Nederlands Handbalteam. Erg 
leuk om te zien hoe zij onze leden tips en trucs gaven om hun speltechniek te verbeteren.  
 
Handbalzomer 
Op  zaterdagochtend 22 augustus werd door het NHV de Handbalzomer georganiseerd op ons 
complex. 31 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Hier werd o.a. uitleg gegeven over Goalcha, 
stond er een goal met een gatendoek, was er ruimte voor spelletjes en werd er gewerkt aan de 
techniek. Ook hier weer een geslaagde ochtend en een mooi opstartmoment voor het nieuwe 
seizoen.  
 
Ondanks corona kunnen we als jeugdcommissie terugkijken op een prima jaar met leuke activiteiten. 
 
Wendy Groen, Aleta Wever en Marit Tesselaar 
Jeugdcommissie 

 


