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Jaarverslag 2018
Door uw steun hebben de Vrienden van Con Zelo ook in 2018 weer een bijdrage kunnen leveren aan
de verenigingen om bepaalde dingen aan te schaffen en/of te organiseren ten gunste van de sporters,
trainers en begeleiders.
Helaas hebben wij ook dit jaar afscheid moeten nemen van een trouwe donateur, Jan Dekker Wzn.
Jan heeft De Vrienden vanaf 2006 gesteund.
Waar hebben wij uw donaties aan toegewezen in het afgelopen jaar ?
- keepershandschoenen, trainingspakken, scheidsrechtertenues.
- Penaltybokaal, keepersdag, 4x4 toernooi.
- kampioensbijdrage voetbal- en handbalteams.
- diverse activiteiten voor de jeugd, zoals bingo, kamp-weekend, slaap-weekend.
- vaste bijdrage W4-kosten
Buiten deze uitgaven hebben wij 2 vlaggen met ons logo aangeschaft.
Wij hebben ook enkele ‘stille sponsors’ die ik toch een keer wil noemen ; Ton Stoop van Timers die de
letters voor de aanpassingen op het bord gratis levert en Rick van Herk Dienstverlening voor de inkt
en het papier voor de printer.
De Rabo-actie is niet helemaal goed gegaan door onduidelijke informatie van de bank ; wij stonden nu
bij Kop van Noord-Holland terwijl dit Alkmaar e.o. moest zijn. Indien er in 2019 weer een actie komt
zullen wij onder Alkmaar e.o. staan.
Alle uitgaven worden uiteraard toegelicht in het financieel overzicht van onze penningmeester.
Uiteraard was er de ‘speler / speelster van het jaar’-verkiezing waarvoor gedurende het gehele
seizoen wekelijks de formulieren werden ingevuld.
Bij Con Zelo voetbal is De speler van 2017/2018 geworden : Marco Houtenbos.
Marco heeft 3 x deze titel in de wacht gesleept.
De Vrienden sponsoren ook de beker voor de speelster van het jaar bij de handbal ; in 2018 heeft
Shirley Molenaar deze verdiend.
Vanwege de ontwikkelingen tussen Con Zelo en VZV handbal, zijn wij door Ellen Dekker keurig op de
hoogte gehouden. Voor ons was belangrijk dat de bijdragen op de juiste plek terechtkomen.
Kortom, dankzij uw steun hebben wij toch weer een steentje bij kunnen dragen aan onze sporters,
trainers, begeleiders en vrijwilligers waar ook de vele supporters wekelijks van genieten.
Wij hopen dan ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen !
Met sportieve groet,
Cor van Herk
Voorzitter en secretaris Vrienden van Con Zelo
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