
Jaarverslag 

H.V. Con Zelo 

2021 – 2022 
  



Inhoud 
 

Uitnodiging jaarvergadering .................................................................................................................... 3 

Voorwoord seizoen 2021-2022 ............................................................................................................... 4 

Agenda jaarvergadering 2022 ................................................................................................................. 5 

Notulen jaarvergadering 29 oktober 2021 .............................................................................................. 6 

Toelichting financiën en begroting seizoen 2021-2022 .......................................................................... 8 

Jaarverslag Secretariaat ........................................................................................................................ 10 

Jaarverslag actiecommissie seizoen 2021-2022 .................................................................................... 11 

Jaarverslag Sponsor Commissie Con Zelo Handbal 2021-2022 ............................................................. 12 

Jaarverslag Technische zaken ................................................................................................................ 13 

Jaarverslag scheidsrechters seizoen 2021/2022 ................................................................................... 19 

Jaarverslag Jeugdcommissie 2021/2022 ............................................................................................... 20 

 

  



Uitnodiging jaarvergadering 
  

Uitnodiging 
Vrijdag 18 november 2022 houden wij onze jaarvergadering in de 

kantine van ons sportcomplex, aanvang 19.30uur. 

 

Wij nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn, zodat wij je 

kunnen laten zien waar wij staan als club en wat de ontwikkelingen 

zijn. 

 

De volgende zaken komen aan bod: 

• Voorwoord voorzitter 

• Financieel overzicht 

• Bestuursverkiezing 

• Vrijwilligers 

• Jubilaris 

 

Ter afsluiting dagen wij je uit om de ALLESKUNNER van Con Zelo te 

worden met leuke (team)spellen. Dit alles onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

 

We zien jullie graag de 18e! 

 

Aan-/afmelden 

Omdat wij graag willen weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen 

rekenen, stellen wij het op prijs als je ons vóór 11 november a.s. laat 

weten of je wel of niet aanwezig zult zijn via hvconzelo@gmail.com.  

 

Het jaarverslag staat vanaf 1 november op handbal.conzelo.tv. 

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur Handbalvereniging Con Zelo 

 
 

 

 

 

mailto:hvconzelo@gmail.com


Voorwoord seizoen 2021-2022  
Eigenlijk kan ik zo het voorwoord overnemen van het vorige seizoen. Niet gehoopt maar toch 

gebeurd. Weer een seizoen die grotendeels in het teken heeft gestaan van corona. De teamsport 

heeft een flinke klap gekregen door deze tijd. Ook onze club. Vele leden zijn gestopt maar ook 

meerdere vrijwilligers hebben de activiteiten rondom het handbal niet gemist. Voor ons ontzettend 

jammer en een uitdaging voor het nieuwe seizoen. Wat voor ons allen heel fijn was dat we nog 

heerlijk buiten hebben kunnen handballen met publiek! Een goede afsluiter van het seizoen.  

We zijn trots om te melden dat we dit jaar meerdere leden in het zonnetje hebben kunnen zetten 

doordat zij al jaren lid zijn van onze vereniging. Een speciale vermelding voor Ellen Dekker en John 

Schneider, beide zijn zij al jaren scheidsrechter voor onze club. En Ellen is ook nog eens meer dan 45 

jaar lid van Con Zelo. Wij zijn hier heel blij mee. 

Ook al stoeiden we met corona en leek het alsof we stil stonden, achter de schermen is er veel werk 

verricht. De OMNI heeft gezorgd voor LED verlichting op ons complex. De vrienden van Con Zelo 

zorgden voor mooie trainingspakken voor de trainers en de sponsorcommissie heeft er voor gezorgd 

dat meerdere teams in een nieuw jasje zijn gestoken. Wij zijn hier enorm blij mee en uiteraard erg 

dankbaar. 

Ook wil ik nog even de gooiwand benoemen die wij hebben gekregen van de OMNI en de Vrienden 

van Con Zelo. Een cadeau voor ons jubileum! De gooiwand kan gebruikt worden voor -en tijdens de 

trainingen. Ad Vriend heeft dit voor ons geregeld en samen met Herman Zomerdijk hebben zij hier 

vele uren aan gewerkt. Dat laat nogmaals zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze club en hoe 

blij wij er mee zijn. Tijdens het laatste weekend is de gooiwand dan ook al goed gebruikt. Onze leden 

hebben er al veel plezier aan beleefd. 

Zoals ik al eerder schreef een nieuw seizoen met weer nieuwe uitdagingen staat voor de deur.        

Rick Visser en Nicol Bekker zijn gestopt als hoofdtrainer bij ons. Ramon van Dijk hebben we 

aangenomen als nieuwe trainer. Een mooie uitdaging! Carla Dekker en Rianne Groen zijn gestopt als 

bestuursleden, voor ons weer een uitdaging om nieuwe leden te zoeken.  

Als bestuur hebben wij er weer zin in om samen met onze leden en vrijwilligers er weer een goed 

seizoen van te maken! Kom maar op  seizoen 2022-2023! 

 

Groetjes Maaike Boekel 

 

 

  



Agenda jaarvergadering 2022 
 

1. Opening 

2. Voorwoord uit het jaarverslag 

3. Notulen jaarvergadering 2021 

4. Jaarverslag 

4.1. Secretariaat 

4.2. Actiecommissie 

4.3. Sponsorcommissie 

4.4. Technische Zaken 

4.4.1. Scheidsrechterzaken 

4.5. Jeugdcommissie 

5. Ingekomen stukken 

6. Financiële overzichten 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie 

8. Begroting en contributie 

9. Bestuursverkiezing 

10. Verkiezing afgevaardigde voor de OMNI 

11. Update beleidsplan 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

 

Agendapunt 7 

Tilly v.d. Steen heeft het 2x gedaan en hiervoor een nieuw lid nodig. Marit controleert voor de 2e 

keer. 

 

Agendapunt 9 

Aftredend en (niet)herkiesbaar: 

2022 Maaike Boekel 

2023 Wendy Groen en Ellen Dekker 

2024 Kelly Dam-Mol en Marjet Francis 

Agendapunt 10 

Annet van Schagen en Ilse Houtenbos zijn afgevaardigden 

  



Notulen jaarvergadering 29 oktober 2021  

 

1. Opening  

Maaike opent de vergadering, haalt Dolly erbij - onze nieuwe mascotte – én Ellen: zij is namelijk 45 

jaar lid van Con Zelo. Daarom zijn ook haar familie en oud-teamgenoten aanwezig.  

Ellen noemt het een superleuke verrassing. Al 45 jaar lid, lang in het bestuur, lang scheids: ze doet 

het met ontzettend veel plezier, als denkt ze soms ‘Godallemachtig’, maar dat valt in het niet bij het 

plezier dat ze aan de club beleeft. Ze bedankt Cock, die haar altijd steunt en de ruimte geeft zich voor 

de club in te zetten. Ze denkt de 50 jaar misschien wel vol te maken. 

 

2. Maaike leest het voorwoord uit het jaarverslag voor. 

 

3. ‘Notulen’ jaarvergadering 2020 > zijn er niet. Door corona was er vorig jaar geen vergadering. 

 

4. Jaarverslag   

-Karin en Dorus merken op dat de samenwerking binnen de sponsorcommissie tussen handbal en 

voetbal àl beter gaat. Ze verwachte de komende jaren niet veel te hoeven aanschaffen; de laatste 

jaren zijn alle teams van nieuwe tenues voorzien. 

-Karin over scheidsrechterzaken: er waren door corona maar weinig wedstrijden, twee 

scheidsrechters zijn. 

-jeugdcommissie heeft alleen pietentraining kunnen organiseren  

-alle teams hebben vanuit bestuur compensatie voor een teamuitje gehad 

  

5. Ingekomen stukken > geen  

6. Financiële overzichten  

Ellen neemt begroting en eindresultaat door.  

-Dick vraagt wat ‘bijzondere baten’ zijn. Ellen legt uit: coronasubsidie die is aangevraagd en 

toegekend. Bedrag is teruggevloeid naar de leden: gebruikt voor compensatie aan leden in de vorm 

van teamuitjes, materialen en compensatie in contributie.  

-Groot positief resultaat: behoeft een kanttekening > kosten voor huur voor sporthal niet hoeven 

uitgeven, trainers konden minder trainen en zijn dus minder uitbetaald, OMNI heeft twee kwartalen 

gecompenseerd.  

-Tonny vraagt naar opbrengst van de oud ijzerbak:  €1.500,- 

-Begroting geeft negatief resultaat, maar hangt samen met hoe acties lopen, waar we nog kunnen 

besparen etc. Reis- en trainingskosten staan weer op het normale niveau, uitgaande van dat we alles 

weer kunnen doen. Huur sporthal = trainingsuren. Wedstrijduren zitten in de kosten voor het NHV. 

 

Bedrag rente is iets hoger: komt door lening die verstrekt is aan bestuur sporthal. Sporthal betaalt 

ons kleine rente. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie  

Carin Muileboom en Tilly van der Steen hebben het goedgekeurd. Ze vonden  het er netjes uitzien en 

kregen duidelijke uitleg van Ellen. Tilly blijft aan, Carin treedt af en wordt vervangen door Karen Duin. 

 



8. Begroting en contributie  

Contributie is - behalve inflatieverhoging - hetzelfde gebleven. Volgend jaar bekijken we weer of het 

nodig is of niet. Leden hebben compensatie op contributie gehad. 

9. Bestuursverkiezingen  

Marit is gestopt en in het bestuur al in het zonnetje gezet en bedankt voor haar jarenlange inzet als 

trainer, coach en bestuurslid. Het voorstel om Marjet Francis-Bruin haar te laten opvolgen, wordt 

met applaus ontvangen.  

 

Voor Carin Muileboom zijn er bloemen, omdat ze 25 jaar (hartstikke actief) lid is. 

Ook voor Tonny Bruin, die sinds 2009 scheidsrechter is en nu stopt. Al geeft ze aan dat ze in geval van 

nood…. 

Ook voor alle commissieleden, coaches en trainers is er een bedankje voor het afgelopen seizoen.  

10. Rondvraag  

Andre Smit:  

-Mooie sporthal, maar de penaltystip zie je nagenoeg niet, doordat ie deels onder de basketballijn zit. 

> Ellen antwoordt dat het niet anders kan. Navraag bij de lijnentrekker leerde dat je er niet zomaar 

een lijntje overheen kunt zetten.  

-Kunnen de lichtmasten bijgesteld? Voor scheids en spelers staan ze slecht afgesteld, ze schijnen in 

de gezichten.  

> Maaike antwoordt dat men vanuit de OMNI probeert led-verlichting te krijgen. 

11. Sluiting 

 

  



Toelichting financiën en begroting seizoen 2021-2022  
Met hier en daar nog een tussenstop vanwege corona konden wij het handbalseizoen toch redelijk 
goed doordraaien. 
Het NHV wilde graag de zaalcompetitie afronden en dat betekende dat de zaalcompetitie langer 
doorging met inhaalwedstrijden en de veldcompetitie iets later startte en ook langer doorging. Het 
gevolg was, meer zaalhuur vanwege binnentrainingen en extra inhuren zaal voor de competitie. Dit 
hebben wij deels kunnen opvangen door compensatie Sportpodium op gereserveerde uren. 
 
De activiteiten zijn zoveel mogelijk doorgegaan. Dit jaar waren er veel jubilarissen van 25 jaar lid, 45 
jaar lid en 50jaar scheidsrechter waar aandacht aan besteed is en de nodige kosten met zich 
meebrengt.  
 
Sponsoren/Vrienden Van 
Onze vele sponsoren (shirt- en bordsponsoren) 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 Pieten training en de Bingo, 
penaltybokaal . Ook ondersteunen zijn 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 en levert door 
bestellingen bij Bouwes 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.  
 
Contributie 
Omdat wij er als vereniging goed voorstaan en met het bijzondere handbaljaar wat achter de rug is, 
is besloten de contributie niet te verhogen. Gaandeweg zien wij wel een verschuiving komen in 
kosten en mede door inflatiekosten door anderen doorberekend, zullen wij op de contributie per 
2022-2023 een inflatieverhoging van 2% doen om aan te kunnen sluiten met de kosten binnen de 
club. 
 
Inzet leden 
De financiën worden ook goed beheersbaar gehouden door de inzet van de leden bij het organiseren 
van de acties zoals flessen/lelies schubben/grote clubactie/doelpuntenactie. 
De bloementuin kon wederom dit jaar niet doorgaan. Het oudijzer levert nog steeds veel op. De 
pindaslingers zijn online verkocht en door een goede PR is dat goed verlopen. De bonus van 
Deenactie, de laatste keer, is dit jaar gedeeld met de voetbal net zoals zij hun opbrengst vorige 
seizoen met ons deelden.  
 
Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Tilly vd Steen en Marit Tesselaar, heeft de jaarlijkse 
kascontrole uitgevoerd. Zij doen van hun bevindingen verslag tijdens de Algemene Jaarvergadering 
op 18 november 2022. Op grond van de reglementen gaat Tilly 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.  

 
Penningmeester 

Ellen Dekker 

  



Jaarverslag Secretariaat 
Het bestuur wordt dit jaar gevormd door: 

Voorzitter Maaike Boekel 

Penningmeester Ellen Dekker 

Secretaris Kelly Dam-Mol 

Bestuurslid Technische Zaken Marjet Bruin 

Bestuurslid Jeugdzaken/Trainerscoördinator Wendy Groen 

 

Na het vertrek van Carla en Rianne uit het bestuur, zijn we nog maar met vijf bestuursleden over. We 

hebben Iris Bruin bereid gevonden voor ons de PR te verzorgen, waarvoor zij een aantal 

bestuursvergaderingen heeft bijgewoond. Helaas wilde zij geen vast onderdeel uit maken van het 

bestuur.  

Binnen het secretariaat zijn er geen bijzondere ontwikkelingen. Kelly Dam heeft het stokje 

overgenomen van Rianne Groen. Inkomende mails worden behandeld en uitgezet bij de betreffende 

personen voor verdere afhandeling.  

Speelster van het jaar 

Bij de seizoensafsluiting werd weer de Speelster van het jaar bekend gemaakt. Deze keer kwam de 

eer toe aan Sarah Groen. Ze kreeg bloemen en een beker uit handen van Cor van Herk, die namens 

de Vrienden van Con Zelo de uitreiking mocht verzorgen. Sarah werd verkozen vanwege haar 

linkshandige harde schot en vanwege haar doorzettingsvermogen.  

Nieuwsbrief, W4, Facebook, etc. 

Zoals gemeld hebben we Iris Bruin bereid gevonden om onze PR te verzorgen. Zij sloot de 

bestuursvergaderingen aan, zodat de belangrijke onderwerpen voor de sociale media en nieuwsbrief 

bij haar bekend werden. Zij maakte daar mooie berichten en een mooie nieuwsbrief van. Ze heeft 

ook voor een nieuwe lay out van de nieuwsbrief gezorgd. Het wedstrijdprogramma, de uitslagen, de 

wedstrijdverslagen en de diensten werden door Kelly iedere week in de W4 geplaatst.  

Ledenadministratie 

Als secretaris heeft Kelly de functie gecombineerd met Ledenadministrateur. Zij verzorgt de 

ledenadministratie via Sportlink en zorgt dat alle ondersteunende commissies de juiste gegevens 

ontvangen voor hun taak.  

 

Kelly Dam-Mol 

Secretaris 

 

  



Jaarverslag actiecommissie seizoen 2021-2022 
 
Afgelopen seizoen bestond de actiecommissie uit: Ella Moras, Ilja Korf, Martine Koopman, Marian 
Dam en Ellen Dekker namens het bestuur. 
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 
Pinda Slingers: Ella Moras en Marian Dam 
Grote Clubactie: Martine Koopman  
Lelies schubben: Ilja Korf  
Handbalfeest: opgeschoven 2022-2023 
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: niet in 2021-2022 
Raboclubkascampagne: Ellen Dekker 
 
In het begin van het seizoen is het altijd druk en realiseren wij ons goed. We zijn daarom met 
regelmaat aan het kijken hoe dit anders verdeeld zou kunnen worden.  
De flessenactie in augustus, de Grote Clubactie is september kon door de jeugd gelopen worden. De 
doelpuntenactie in oktober is ook doorgegaan, dankzij het verlengen van de zaalcompetitie een 
duidelijke winnaar kunnen kiezen. In november hebben wij de pindaslingeractie weer online gedaan. 
Erwin Dam heeft dit opgezet en Ellen zorgde voor verspreiding en ontvangen van bestellingen. Het 
levert minder op dan langs de deuren gaan, het voordeel is dat de leden minder belast worden en 
ook “het langs de deur gaan”. 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.  
 
Dit jaar werden wij ingeschreven voor de DEEN-actie en die is goed gegaan. Omdat de voetbal vorig 
seizoen hun opbrengst met ons deelden hebben wij het dit jaar andersom gedaan. 
Een nieuwe actie was de verjaardagskalender met alle teamfoto’s en sponsors erbij. Er zijn er 
uiteindelijk 110 verkocht. Een mooie actie die goed ontvangen is, al hadden we stiekem op meer 
verkoop gerekend. 
De opbrengsten van onze acties zijn essentieel voor onze club en wij hopen daarom van harte 
volgend seizoen onze acties weer goed 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. En mede door de goede opbrengst van 
de oud ijzer, de Rabo Clubkascampagne en de ontvangst van de DEEN sluiten wij ons jaar goed af. 
 
Iedereen enorm bedankt voor de inzet en het leveren van een bijdrage voor de vereniging. 
 
Ellen Dekker  
Penningmeester 



Jaarverslag Sponsorcommissie Con Zelo Handbal 2021-

2022 
 
De sponsorcommissie bestaat uit Dick Dam, Dirk Bruin, Piet Houtenbos, Jan Vennink en namens de 
handbal Dirk Moras en Karin Houtenbos.  
Door ziekte is Jan Vennink nog niet aangesloten bij de sponsorcommissie, zijn werkzaamheden 
worden waargenomen door Erwin Dam. Aan het eind van het seizoen werd duidelijk dat Jan niet 
meer gaat aansluiten bij de sponsorcommissie. Zijn plek is overgenomen door Rob de Leeuw. 
 
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 
worden waargenomen door Erwin Dam.  
 
September 
We zijn dit seizoen begonnen met de volgende (shirt) sponsors: 
Bouwbedrijf Wever, A.N. Boekel Groentehandel, Boekel Leegwater Transport, Metselbedrijf Stoop,  
De Boerenplaats, T.A .Bekker Steigerbouw, Autovakmeester Marco Groen, Schoonheidssalon Beau & 
Beau, Stoop Groenvoorziening, Gewoon Simoon en de Vrienden van Con Zelo.  
Er zijn dit jaar nieuwe 5 jarige contracten afgesloten met Beukeveld Exports en Bekker Steigerbouw. 
Er zijn nieuwe tenues gekocht voor 2 teams.  
 
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.  
Dick Dam regelt een balsponsor voor elke wedstrijd van de Dames 1.  
 
Ook dit seizoen werd geteisterd door het Corona virus, we begonnen vol goede moed aan het 
outdoor seizoen, maar wederom mochten we onze nieuwe sporthal bijna niet gebruiken. Pas het 2e 
helft indoor mochten we weer volop aan de gang. De vergaderingen gingen door op het complex 
waar we 1,5 meter konden aanhouden en daarna weer bij Dick thuis. . 
 
De Tulpenpluktuin werd ook dit jaar in aangepaste vorm gehouden, daarin kwam de hulp van Con 
Zelo niet van pas.  
 
De eierenactie werd wel weer ‘gewoon’ gehouden, de jeugd van de handbal en voetbal gingen weer 
met loodjes langs de deur. Tevens kon men het laatste weekend online lootjes kopen, hier werd ook 
gebruik van gemaakt. Op deze manier was de eieren actie een succes en heeft ruim € 1.600,-- 
opgebracht.  
 
Er is een gooimuur gerealiseerd bij de handbal, net als de voetbal.  
 
 
 
       Karin Houtenbos  
       Sponsorcommissie Con Zelo  
  



Jaarverslag Technische zaken 
Het seizoen 2021-2022 was een seizoen wat normaal van start ging maar vanwege alle maatregelen 
in verband met Covid-19 van half december tot maart voor de 18 plus leden geen wedstrijden zijn 
gespeeld. Gelukkig mocht er na een paar weken lockdown van 17 december tot 9 januari wel weer 
getraind worden door iedereen. Vanaf Maart konden alle wedstrijden hervat worden. Door de 
lockdown hebben we een verlengt zaalseizoen gehad alle wedstrijden die door de lockdown zijn 
gemist zijn hierdoor gewoon gespeeld. Het buitenseizoen is hierdoor verlaat vanaf 25 april zijn we 
weer gaan buiten trainen. Door het verlaten buiten seizoen was de laatste wedstrijden op 26 juni 
2022.  
 
We hebben, ondanks Covid-19, op het gebied van Technische Zaken als Con Zelo een redelijk goed 
seizoen gedraaid. We zijn gestart met 10 teams in de competitie (dit is 1 team meer als vorig seizoen) 
; 2 seniorenteam,  1 team  A-jeugd, 2 teams B-jeugd , 1 team C-jeugd, D1 en E1e n F1 en 1 
Recreantenteam.   
 
We hebben dit jaar ook weer een kampioenschap mogen vieren de C1 is zowel binnen als buiten 
kampioen geworden!  
  

   

Seizoen 2021/2022 

  

  

  

  

  

  
Veld najaar 

  

Zaal 

  

Veld voorjaar 

  

Teams 

  

poule/klasse 

  

Stand 

  

poule/klasse 

  

stand 

  

poule/klasse 

  

stand 

  

Senioren   

1 

  

1e klasse 

  

5e 

  

1e klasse 

  

7e 

  

1e klasse 

  

6e 

  

Senioren 

2 

  

2e klasse 

  

6e 

  

2e klasse 

  

8e 

  

Poule 01 

  

3e 

  

Dames 

A1 

  

Poule 02 

  

5e 

  

Poule 01 

  

4e 

  

Poule 03 

  

3e 

  

Jeugd 

B1 

Poule 01 

  

7e 

  

Poule 01 

  

3e 

  

Poule 02 

  

2e 

  



  

Jeugd 

B2 

  

Poule 02 

  

5e 

  

Poule 02 

  

5e 

  

Poule 04 

  

4e 

  

Jeugd 

C1 

  

Poule 02 

  

5e 

  

Poule 02 

  

1e 

  

Poule 02 

  

1e 

  

Jeugd 

D1 

  

Poule 02 

  

8e 

  

Poule 02 

  

11e 

  

Poule 02 

  

5e 

  

Jeugd E1 

  

Poule 02 

  

8e 

  

Poule 02 

  

10e 

  

Poule 03 

  

6e 

  

DMW1 

  

Poule 03 

  

8e 

  

Poule 02 

  

9e 

  

Poule 02 

  

3e 

  

     
     
     

Jeugd competitie veld en zaal 
De jeugd (F t/m C) speelt normaal gesproken 3 competities (1e en 2e helft veldcompetitie en een 
zaalcompetitie). Na de zaalcompetitie wordt ieder team naar speelsterkte opnieuw ingedeeld. De D1 
en E1 hebben beide een zware poule gehad dit seizoen en hadden in de poule weinig kansen om zelf 
een wedstrijd te winnen. Hierdoor hebben we besloten in de tweede helft van de zaalcompetitie de 
E1 een aantal weken extra te laten meetrainen met de D1.  
 
Veldcompetitie dames 
De senioren 1 heeft zich kunnen handhaven in de eerste Klasse. Senioren 2 had het erg zwaar in de 
eerste klasse waardoor ze het tweede heft van het buitenseizoen in de poule hebben gespeeld. Ze 
hebben uiteindelijk een 3e plaats behaald.  
De senioren 2: waren duidelijk nog niet goed op elkaar ingespeeld. Waardoor het team in het begin 
zoekend was naar een goede verdeling in het team. De tweede helft van de buitencompetitie zijn ze 
in een lagere poule ingedeeld waardoor het team leuke wedstrijden heeft gespeelt.  
Dames A1  
heeft voor het tweede jaar Rick als trainer. Hierdoor ging de speelniveau van de meiden zichtbaar 
omhoog. Veel van de A meiden hebben hierdoor ook met enige regelmaat ingevallen bij de selectie.  
Dames B1  
Een samengevoegd team die snel samen als een echt team functioneerden. Waar ze de eerste heft 
van het buitenseizoen nog 7e werden, werden ze de tweede heft van het buitenseizoen heel knap 2e.  
Dames B2 ondanks dat dit een ander team was als de voorgaande jaren hebben ze een goede start 
van het seizoen gehad ze deden goed mee in de middenmoot en werden de eerste heft 5e en de 2e 
heft 4e hierdoor lieten de meiden een mooie groei zien.  



 
 
De zaalcompetitie dames 
Senioren 1 speelde in de zaal in de eerste klasse. De doelstelling was om te handhaven in de eerste 
klasse. Ondanks vele geblesseerden, waarvan een aantal langdurig, en een zwangere in het team 
hebben de dames met inval vanuit de senioren 2  A-jeugd een goede 7 e plaats weten te behalen. 
Senioren 2 waren de zaalseizoen ingedeeld in de 2e klasse dit was duidelijk te hoog gegrepen 
waardoor het spelplezier weg raakte bij een aantal van de meiden. Ook is de selectie voor het 
zaalseizoen weer heringedeeld waardoor een aantal van de meiden die buiten mee speelde alsnog 
naar het eerste gingen. Hierdoor zijn er een aantal meiden die niet in de selectie zijn gekomen 
vanwege diverse redenen gesopt met handballen. Hierdoor had de senioren 2 structureel inval nodig 
van de senioren 1 en A jeugd. Ook moesten de meiden vaak ver rijden voor de wedstrijden. Dit alles 
heeft ons doen besluiten om ze vanaf het buitenseizoen in een andere klasse in te delen.  
Dames A1 De meiden die hiervoor klaar waren hebben veel ingevallen bij de senioren 1 en 2 omdat 
hier een structureel te kort was. Helaas heeft de A1 geen eigen keepster hierdoor stond er wisselen 
een keepster van de B1 en Keepster van de selectie of een speelster op doel.  
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 voorde top 3 van de poule.  
Dames B2 ondanks dat het samengevoegd team was hadden de meiden veel plezier in het 
handbalspelletje en hierdoor raakte ze ook steeds beter op elkaar ingespeeld. De meiden hebben 
voor de middenmoot gespeeld in de poule.  
 
 
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 ieder team een vaste trainer en coach hadden. 
  
  
  

Team 
  

Trainer(s) 
  

Coach(es) 
  

Senioren 1 
  

Rick Visser/Nicole Bekker 
  

Rick Visser 
  
Nicole Bekker 
  

Senioren 2 
  

Rick Visser/Nicole Bekker 
  

Jim Blokdijk 
  

Dames A1 
  

Rick Visser 
  

Ingrid van Dam 
  
Marit Tesselaar 
  

Dames B1 
  

Rick Visser 
  
  
  

Miranda Jonker 
  
Sandra Bakker 
  

Dames B2 Simone Dam Rianne Groen 



    
Bo Boekel 
  

  
Karen Duin 
  

Dames C1 
  

Anita van der Gulik 
  
Bo Boekel 
  

Mariska Bruin 
  
Linda Ruigrok 
  

Jeugd D1 
  

Anita van der Gulik 
  
Kelly/Carla/Eliza/Nienke 
  

Kelly Bruin 
  

Jeugd E1 
  

Sandra Bakker 
  

Amanda Beemsterboer 
  

Jeugd F1 
  

Chantal Idema 
  

Carola van Polen 
  
Marjet Francis 
  

Dames midweek 
  

  
  

Alexander Kok 
  
Ilja Korf 
  

Keepers 
  

Jozephine Zijp 
  

  
  

  
  
Afgelopen seizoen hebben we Rick Visser weer bereid gevonden de trainingen voor de selectie te 
verzorgen, in samenwerking met Nicole Bekker. Daarnaast verzorgt Rick ook de trainingen voor de A1 
en B1, zodat deze meiden dezelfde technieken leren als de selectie en in de toekomst zo door 
kunnen stromen. Aan het begin van het seizoen hebben we al met elkaar afgesproken dat dit het 
laatste seizoen voor Rick zou worden en we op zoek zouden gaan naar vernieuwing. Uiteraard bleven 
alle opties wel open, maar halverwege het seizoen is besloten definitief op zoek te gaan naar een 
nieuwe trainer voor de selectie. We hebben Ramon van Dijk bereid gevonden om onze selectie 
training te geven volgend seizoen. 
  
Voor de B2 hebben we Bo en Simone bereid gevonden om de trainingen weer te verzorgen. Doordat 
zij zelf nog in de selectie spelen, kunnen zij ook de systemen en technieken aanleren, zodat de B2 ook 
makkelijker kan doorstromen. Aan het eind van het seizoen is Simone met zwangerschapsverlof 
gegaan en heeft zij aangegeven volgend seizoen helaas te stoppen met training geven. 
  
Omdat we voor de D1 (de tweede dag) geen trainer konden vinden, hebben Carla en Kelly deze taak 
op zich genomen. Zij hebben de trainingen afgewisseld. Nadat Floor Koppes hersteld was van haar 
operatie heeft zij in de tweede helft van het buitenseizoen de trainingen van de D1 op zich genomen. 
  
We konden dit seizoen ook weer bouwen op onze vast groep met trainers; Anita, Sandra, Chantal en 
Jozephine. Helaas heeft Jozephine aangegeven volgend jaar niet door te gaan met training geven. We 



hebben gelukkig wel Mireille Wever bereid gevonden om onze keepers training te geven. Zij is zelfs 
tijdens het laatste deel van het veldseizoen al begonnen met de trainingen. 
 
Ook heeft dit jaar Anita plaats genomen in de technische commissie waardoor we een hele ervaren 
handbaltrainster hebben kunnen toevoegen aan commissie.  
 
Op 30 mei 2022 heeft een Clinic plaatsgevonden voor de coaches en trainers  
Thema van de Clini was Techniek verdediging individueel en in teamverband. Deze clinic was vooral 
bedoelt voor de coaches en trainers van de E t/m B jeugd.  
  
Alle trainers bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen! 
  
Het team van coaches bestond dit jaar uit 17 personen. Veel teams hebben inmiddels een vaste 
coach die hen al een aantal jaar begeleid. Voor de E1 hadden we geen coach en hebben we Amanda 
Beemsterboer bereid gevonden om het team te begeleiden. 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. Dit seizoen hebben we voor het eerst in onze sporthal in Waarland 
kunnen trainen en spelen. In goed overleg met de andere verenigingen en het beheer van de 
Sporthal zijn we er uit gekomen en hebben we iedereen van trainingsruimte en speelruimte kunnen 
voorzien. Het liefst laten we de senioren en oudere jeugd twee keer in de week in een hele zaal 
spelen, dat is vanwege de bezetting echter niet mogelijk. 
  
Beachhandbal 
Vanwege de verlengde veldcompetitie hebben we er dit seizoen voor gekozen om geen Beach 
handbal te 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. Vanwege Covid en de verlengde veldcompetitie, wat nu dus samen viel met vele andere 
evenementen, waren er dit seizoen veel wedstrijdwijzigingen. Mandy heeft dit goed opgepakt en 
uiteindelijk is alles goed verlopen. 
  
De zaal- en kantinediensten worden ingedeeld door Karin Houtenbos. Als iedereen zijn diensten 
draait zorgt dit voor minder werk voor Karin, want het is een behoorlijk gepuzzel om iedereen in te 
delen. Gelukkig gaat dit ieder jaar goed. Er is besloten dat de 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 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. Omdat we dit seizoen pas later naar buiten gingen, was er weinig overlap met de 
voetbalwedstrijden. Hierdoor hadden we meer kleedkamers tot onze beschikking en was de indeling 
gemakkelijker dan andere jaren.    
 
Bestuurslid Technische Zaken,  
 
Marjet Francis  
  



Jaarverslag scheidsrechters seizoen 2021/2022 
 

Na wederom een bijzonder jaar starten wij met 11 scheidsrechters. Te weten: Andre Smit, Els 

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

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

 

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

scheidsrechters hierin hun steentje bijgedragen. 

Daarna kwam het zaalseizoen waarin na een valse start uiteindelijk met inhalen toch alle wedstrijden 

zijn gespeeld in Sportpodium Waarland. 

 

Qua uitlenen op papier aan andere clubs is alleen Simone nog uitgeleend aan Hollandia T en gaat het 

om de 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.  

 

In oktober tijdens “De week van de Scheidsrechter” zijn onze scheidsrechters in het zonnetje gezet 

door onze teams met leuke verrassingen. Zij ontvingen 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 ook dit jaar niet gedaan i.v.m. de late afsluiting van het seizoen. Wij hopen 

van harte dit volgend seizoen weer op te pakken na een “normaal” handbaljaar. 

 

Ook was het feest aan het einde van het seizoen omdat John 50jaar bondsscheidsrechter is, waarvan 

14 jaar voor Con Zelo. Je zo lang inzetten voor de bond is een feestje waard. Tijdens de afsluiting van 

ons seizoen is John in het zonnetje gezet door de club en het NHV. Karin heeft mooie anekdotes 

geschreven en Ellen de bloemen geregeld en de troffee besteld i.s.m. het NHV. Henk Brinkman kwam 

namens het NHV om John in het zonnetje te zetten en ook hadden wij zijn 1e koppelmaat 

uitgenodigd. Samen met de andere mannen (Andre en Marc) heeft hij een leuke middag gehad. 

  

Wij kunnen terugkijken op een 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 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 2022-2023. 

 

Ellen Dekker en Karin Houtenbos 

Scheidsrechtermentoren Con Zelo 

  



Jaarverslag Jeugdcommissie 2021/2022 
Activiteiten afgelopen jaar door de jeugdcommissie; 

I.v.m. Corona een alternatief programma; 

- Pietentraining; Dit jaar weer met Pieten. Cadeautjes voor de F-jeugd die ze meteen konden 

uitpakken, en een zakje pepernoten mee naar huis. Voor de trainers een speculaaspop en 

chocoladeletter. Daarbij een spelmiddag georganiseerd in de zaal van het Sportpodium. 

- Afsluiting seizoen met Penaltybokaal (vooraf op de trainingen de voorrondes) en Stormbaan 

voor iedereen, nu georganiseerd door 3 meiden uit de selectie. (bleek nog enige 

ondersteuning nodig te hebben, draaiboek is daarvoor in de maak) buiten op het sportpark 

op 26 juni 2022 Incl. drinken en iets lekkers! 

- Kennismaking voor de nieuwe F-jeugd, dit hebben we gehouden op 13 april 2022 in de zaal 

van het Sportpodium. 

- 3 nieuwe leden voor de jeugdcommissie geworven, die nu vol enthousiasme aan de gang 

gaan! 

De rest van de activiteiten heeft niet plaatsgevonden vanwege alle coronamaatregelen, dit jaar 

hopen we op een beter jaar! 

 

Groetjes de Jeugdcommissie, 

Alisa Heemskerk, Judith Dekker, Rina de Wildt, Wendy Groen en Aleta de Groot 

  

 

 


