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Beste allemaal,  
 
We zijn weer gestart! Trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, bestuur: we staan 
allemaal weer paraat om onze leden een sportief en gezellig handbalseizoen te bezorgen. Dit 
weekend zijn de eerste wedstrijden. We zien jullie allemaal - ook publiek! - graag weer op de velden!  
Zeker op zondag 5 september, als we het nieuwe seizoen officieel inluiden (zie e-mail hierover). 
 
Het bestuur, 
Maaike, Ellen, Carla, Wendy, Kelly, Marit, Marjet & Rianne 
 

Update coronamaatregelen 
Ons coronaprotocol is recent aangepast. De laatste versie - per 12 augustus jl. - staat op de website. 
 

Compensatie coronajaar 
Zoals eerder aangekondigd keert het bestuur in dit seizoen een compensatie uit vanwege het 
afgelopen coronajaar, waarin we maar weinig hebben kunnen trainen en spelen. Alle leden 
ontvangen naar rato eenmalig een korting op hun contributie, naast de compensatie middels 
materialen en teambuildinguitjes.  

 
Aftrap seizoen voor coaches, trainers en commissies 
Op donderdag 26 augustus was de kickoff voor coaches, trainers en commissieleden. Met elkaar is 
gesproken over het hoe en wat binnen de club en wat er van elkaar wordt verwacht. Ook zijn de 
tassen met teamtenues uitgereikt.  
 
Korting club- en andere sportkleding in onze webshop 
Nieuwe trainingskleding nodig of bijvoorbeeld een sporttas of trainingspak in onze clubkleuren? Ga 
dan naar de webshop op onze website. Je plaats er je bestelling direct bij Sport 2000 Sportshop 
Bouwes in Schagen. Je krijgt zelf 15% korting én je steunt onze club met je aankopen: iedere 
bestelling levert een sponsorbedrag op voor de club ter waarde van 10% van je bestelling. 
 

Nieuwe sportschoenen nodig? Kom naar de Mizuno Test & Feel Tour 
Sportshop Bouwes en Mizuno organiseren op 1 september a.s. een speciale avond in Sportpodium 
Waarland waar je tussen 19.00 en 22.00 uur vrijblijvend de allernieuwste handbal- en 
volleybalschoenen kunt uitproberen. Je krijgt persoonlijk advies: het team van Sportshop Bouwes en 
de Mizuno schoenexpert kunnen je alles over de schoenen en hun specifieke eigenschappen 
vertellen, waarna je ze direct kunt testen. Kom je ook? Leden van Con Zelo kunnen indoorschoenen 
vervolgens bestellen met 20% korting. Je betaalt ze daarna bij het afhalen bij Sportshop Bouwes. 
 

Handbalmasterz voor de A1, B1 en coaches 
Spelers van de A1 en B1 zijn door het NHV verplicht om vóór maart 2022 de Basis Opleiding 
Spelregels (BOS) te hebben afgerond, anders zijn ze niet speelgerechtigd. Ook coaches van de C-
jeugd en hoger worden geacht de BOS te hebben gedaan. Deze spelers en coaches nodigen wij 
daarom uit op het sportpark op 21 september a.s. om 18.30 uur. Neem je laptop mee en oefen 
alvast op www.handbalmasterz.nl. Het is bewust tijdens een trainingsavond (in overleg met de 

http://www.handbalmasterz.nl/


trainers) om de spelers niet nog een avond in de week vast te leggen. De deelnemers doen op 12 
oktober om 19.00 uur samen examen.  

 
Acties 
Acties voor extra inkomsten voor de club zijn onmisbaar. Net als inzet van alle leden om van deze 
acties een succes te maken. Met de opbrengst van de verschillende acties kunnen we o.a. leuke 
extra’s binnen de club mogelijk maken. Bedankt alvast weer, iedereen die meedoet/-deed aan de 
volgende acties: 
 
Lege flessenactie 
Tijdens de lege flessenactie op woensdag na kermis heeft de E-, D- en C-jeugd weer een flinke partij 
lege flessen weten in te zamelen. Doordat we  niet genoeg spelers konden inzetten, zijn sommige 
straten helaas niet bezocht. Deze inwoners is gevraagd hun flessen zelf in te leveren. De opbrengst is 
bij het uitgaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend. 
 
Grote Clubactie 
Op 18 september gaat de Grote Clubactie van start. De E, D en C-jeugd krijgt een boekje loten 
uitgereikt die ze eenvoudig kunnen verkopen m.b.v. een QR-code. Per verkocht lot van €3 gaat 80% 
(€2,40) naar de club. De senioren, recreanten en A- en B-jeugd krijgen een vast aantal loten. Zij 
kunnen zelf kiezen deze te houden of te verkopen.  
 
Deen Sponsor Actie 
De spaarmuntenactie bij Deen lijkt succesvol te hebben uitgepakt voor onze club. De opbrengst is 
nog niet bekend, maar het is ongetwijfeld een fijne bijdrage aan ons ballenplan, voor de aanschaf van 
nieuwe ballen.  
 

Agenda 
-1 september 19.00-22.00 uur Mizuno Test & Feel Tour in Sportpodium Waarland > test nieuwe 
sportschoenen en schaf ze aan met 20% korting 
-5 september: inluiden van het nieuwe handbalseizoen op Sportpark De Groet 
-21 september 18.30 uur Handbalmasterz voor A1, B1 en coaches A, B en C-jeugd 
-12 oktober 19.00 uur Examen Handbalmasterz 
-29 oktober 19.30 uur jaarvergadering 
 
 


