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  Jaarverslagen Zeevogels seizoen 2020-2021 

BESTUUR 
 
De belangrijkste ontwikkelingen op bestuurlijk gebied over het seizoen 2020-2021 zijn:  
 
Bestuursleden 
De invulling van het bestuur in seizoen 2020-2021 was als volgt: 
Voorzitter    :    Monica van Hemert  
Secretaris :    Erik -Jan Stam   
Penningmeester   :    Menno Levering  
Bestuurslid Technische zaken:   Ernst Ranzijn 
Bestuurslid algemeen  :    Geert van Wielink 
Bestuurslid onderhoud :    Bas Kramer  
Bestuurslid Communicatie :    Vacant   
Bestuurslid Sponsorcommissie: Contactpersoon is de voorzitter/secretaris 
Bestuurslid Fusiezaken :    Arne van Wielink  
Wedstrijdsecretaris senioren :    Erik-Jan Stam 
Ledenadministratie  :    Edwin Kreukniet 
Administratie kantoor  :    Sjaak Valkering   
                                                  
 
COVID-19 
Helaas is er in maart 2020 in Nederland de COVID-19 pandemie uitgebroken. Het vorige seizoen 
werd daardoor al halverwege afgebroken. Het seizoen 2020-2021 kon nog wel gestart worden, wel 
met allerlei CORONA maatregelen, zoals geen publiek, of wel publiek en geen kantine open. Na de 
eerste competitiewedstrijden is in oktober 2020 alles wederom stilgelegd voor ons als vereniging. Er 
kon na verloop van tijd alleen door de jeugd weer getraind worden. Ook konden wij dus geen 
nieuwjaarsfeest houden en is er wederom geen medewerker bijeenkomst geweest.  We hopen dat 
het seizoen 2021-2022 weer van start kan gaan zoals we dat altijd gewend zijn geweest.   
 
Reanimatie 
Door COVID heeft er helaas in april 2021 wederom geen reanimatie opfriscursus kunnen 
plaatvinden.  

 
Ledenaantal seizoen 2020-2021  
Totaal aantal bondsleden  : 386 
Waarvan 195 senioren en 191 jeugdleden. 
We hebben 290 mannelijke leden en 96 vrouwelijke leden. 
 

 
FUSIE/VERHUIZING 
In september 2020 is in Hotel Zuiderduin een gemeenteraadsvergadering geweest, waarin het 
aangepaste bestemmingsplan omtrent de fusielocatie is besproken. Veel mensen die wilden 
spreken en gelukkig is de raad twee weken later akkoord gegaan met het bestemmingsplan. 
De fusiecommissie van de drie Egmondse clubs is samen met een door de gemeente aangewezen 
persoon van NOC*NSF begonnen met het formeren van enkele werkgroepen om de fusie zo goed 
mogelijk te laten verlopen. De werkgroep bouw heeft op dit moment prioriteit, omdat de opstal van 
de nieuwe club door de clubs zelf gebouwd en betaald dient te worden. 
De gemeente heeft in juni een concept tekening van de locatie aan de fusiecommissie laten zien. 
De clubs mochten hier nog ideeën, vragen en opmerkingen over stellen. 
Verwachte uitspraak van de Raad van State omtrent de fusielocatie wordt verwacht in april 2022. 
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JEUGDCOMMISSIE   
Vol goede moed starten we het seizoen met 12 teams en 8 fusieteams. We  begonnen hoopvol en 
hoopte met de aanpassingen die nodig waren i.v.m. coronamaatregelen en er een mooi seizoen van 
te maken.   
Maar helaas kwam daar na 6 weken al weer een eind aan.  
De kinderen hebben grotendeels gelukkig wel door kunnen trainen. 
 
Speculaasactie 
Eind september begin oktober hebben we de speculaasactie coronaproef ingezet. Dit keer hebben 
de gehele actie online gedaan.  
Door middel van flyers en advertenties en  Facebook probeerde we zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. De mensen kregen een betaalverzoek en de poppen konden afgehaald worden of 
bezorgd worden. 
Dit was ondanks een andere aanpak toch een succes geworden. Met dank aan alle mensen die 
deze actie gesteund hebben.  
 
Sinterklaas 
Gelukkig hebben we voor de jongste jeugd wel kunnen regelen dat sinterklaas ons complex kwam 
bezoeken. Hij had van te voren fantastische videoboodschappen opgenomen met zijn eigen crew.   
Hierbij heeft hij elk kind in het zonnetje gezet. Samen met de team coaches, hulppieten en 
hulpsinterklaas waren er op 5 december door hun leuke spellen in elkaar gezet en hebben de 
kinderen op t Zeevogels veld de video van de sint bekeken.  

 
Hoeftoernooi 
Helaas hebben wij moeten besluiten om het Hoeftoernooi niet door te laten gaan. Dit was heel erg 
jammer maar onvermijdelijkheid. 
 
Voetgolftoernooi 
Op 6 maart heeft Sportbureau Egmond, onder leiding van Jelle Schut en Frank Jong , een 
voetgolftoernooi georganiseerd voor de Jeugdteams JO8 t/m JO19. D.m.v. holes een parcours 
afleggen over de velden en in zo min mogelijk schoten in de hole proberen te schieten. Het was een 
heel leuk initiatief en een succes.  
 
Voetbalclinic  AZ- 2 mei 2021 
Er is een mooie dag georganiseerd voor kinderen van de JO7 t/m JO12 . 
De clinic werd verzorgd door Dennis Zwagerman, coach AZ O12. 
Samen met Mike Twisk en 2 andere trainers hebben ze verschillende gevarieerde oefenvormen 
gedaan, een voetbalquiz en afgesloten met een Penalty bokaal. 
Er hadden voor de evenement zich ongeveer 40 kinderen ingeschreven. Een mooi opkomst. 
 
KNVB Voetbalfestival 
Op eerste 23 mei, eerste pinksterdag hebben we het KNVB voetbal festival georganiseerd voor de 
teams en fusieteams van  JO7 t/m JO13 
In samenwerking met Tribute sports waren er 11 verschillende oefeningen uitgestald over het hele A 
veld. 11 voetbalvormen (bv. Interactieve pionnen, poortjes voetbal, smart goals, snelheidsmeter etc.) 
waarbij je zowel individueel als met een team scores haalt en samen geniet van het voetbalspel. 
Sommige met technische snufjes. Ondanks een fikse bui die over ging hebben de kinderen genoten. 
De kids waren super gemotiveerd 
 
In het laatste stuk van dit seizoen hebben de meeste kinderen toch nog een paar wedstrijden 
kunnen voetballen d.m.v. de Regio cup. Toch nog een beetje het gevoel weer krijgen.  
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TECHNISCHE COMMISSIE  
Het jaarverslag seizoen 2019-2020 eindigde met de volgende wens: ”Laten we hopen dat we in 
september 2021 weer kunnen voetballen en gezellig een biertje met elkaar kunnen drinken in de 
kantine” 
In september nog wel met de nodige maatregelen maar in oktober werd het voetbalseizoen 
stilgelegd door de Corona pandemie. Het verdere seizoen werd er niet meer gevoetbald door de 
senioren.   
Er waren geen wijzigingen in technische staf en de begeleiding ten opzichte van het vorige seizoen. 
Danny Hof moest in de grensrechters groep afhaken vanwege een chronische blessure.  Danny 
bedankt voor je inzet. 
Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun niet aflatende inzet in deze lastige tijd.  
En opnieuw spreek ik de wens uit:  Laten we hopen op een mooi en volledig voetbalseizoen 2021-
2022 en dat we elkaar in gezondheid kunnen ontmoeten en een biertje met elkaar drinken in de 
kantine.   
  
 
KANTINE COMMISSIE 
Het seizoen werd enigszins voetballend gestart, maar helaas zonder opening van de kantine.  
Ook het gehele seizoen 2020-2021 konden we de kantinedeuren niet meer openen. 
Jos en Ria Groot hebben aangegeven dat zij m.i.v. seizoen 2021-2022, na 12 jaar, gaan stoppen als 
kantinebeheerders. Hier werd een opvolger voor gezocht en gelukkig, ook  nog voor het einde van 
het seizoen gevonden. Ruben van Romunde gaat deze taak op zich nemen. Jos en Ria zijn op 
gepaste wijze bedankt voor hun inzet en we wensen Ruben heel veel succes.   
 
 

ONDERHOUDSCOMMISSIE 
Activiteiten die zijn gedaan m.b.t. onderhoud: 
-Veel snoeiwerk achter de ballenvangers en de boomsingels om de velden. 
-Herstel (provisorisch) ballenvanger D-veld.  
-Schoonhouden van kleedkamers, kantine, bestuurskamer, tribune ,reclameborden en bestrating. 
-Onderhoud doelen. 
-Westzijde kozijnen tribune moet hersteld worden, onderdorpel is verrot. Advies wordt ingewonnen. 
-Lekkages dak voorlopig verholpen dankzij installatie bedrijf Wesselingh uit Egmond aan Zee 
-Er moet nog voegwerk verricht worden aan de tribune en aan de westzijde van de kleedkamers. 
Westzijde is waar de zon ondergaat. Echter er is een misverstand de zon gaat niet onder. De 
draaiing van de aarde rond de eigen as zorgt hiervoor. De seizoenen worden veroorzaakt door de 
schuine stand van de aardas. 
-Het verzamelen van ballen.  
 

 
SPONSORCOMMISSIE  
De commissie bestaat uit Hans Pepping, Jan Genet, Rene Genet en Engel Hopman. 
Wat betreft het jaarverslag seizoen 2020- 2021 van de sponsorcommissie kan ik kort zijn. Vanwege 
corona zijn er geen of nauwelijks activiteiten geweest.  
We zullen voor het nieuwe seizoen bekijken wat we met de aflopende contracten kunnen doen.  
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COMMUNICATIECOMMISSIE 
Communicatiemiddelen (intern en extern) Zeevogels o.a.: 

- Website www.zeevogels.nl; Webmasters: Gerard Zonneveld en Thijs Glas.  
- Facebook account van Zeevogels heeft momenteel 747 volgers.  

Dit waren er in: 
2020 ….. 735 
2019 ….  666 
2018 ….. 580 
2017 ….. 548 
2016 …   428 
2015  …. 373   
2014 ….. 274 
2013 ….  213 
2012 …… 94  

- In principe iedere week een NIEUWS mail met programma en bijzonderheden/activiteiten 
naar alle emailadressen die in Sportlink staan 

- Publicatieborden op het eigen complex aan de Hogedijk. 
- Aankondigingen in de lokale weekbladen en digitale platforms. Voornamelijk uitgevoerd door 

commissie lid communicatie. 
- Wedstrijdposters met aankondiging van thuiswedstrijden Zeevogels 1. Verzorgd door 

commissie lid communicatie. 
- E-mail aankondigingen programma en bijzonderheden en/of activiteiten via e-mail commissie 

lid communicatie.  

 
 
Evenementen 2020-2021 
Het seizoen 2020-2021 werd afgetrapt met het voorbereidingstoernooi (Jan Ligtharttoernooi) in 
augustus 2020 voor de  eerste elftallen van Zeevogels, Adelbert, Egmondia en Sporting Krommenie. 
De winnaar dit keer was Egmondia. Wegens corona bleef de kantine het hele toernooi dicht en 
werden de wedstrijden als oefenwedstrijden gespeeld. Publiek werd gevraagd om anderhalve meter 
afstand te houden. Omstandigheden die niet bij een toernooi horen maar er was geen keuze.  
 
Door dezelfde omstandigheden was er dit seizoen geen kerst klaverjasdrive, nieuwjaarsreceptie, 
Dinner Club, Hemelvaart Toernooi 2021 en vrijwilligersfeest. 
 
 

 
 
 
OPSTELLERS JAARVERSLAG 
Bestuur  – Monica van Hemert 
Verhuizing/fusie                        -  Arne van Wielink 
Jeugdcommissie  -  Mandy Sprenkeling & Wim Noteboom  
Technische commissie  – Ernst Ranzijn  
Kantinecommissie  –  Monica van Hemert 
Onderhoudscommissie  –  Leo Ranzijn en Cees de Waal 
Sponsorcommissie  – Engel Hopman 
Evenementen                             - Gerard Zonneveld 
Communicatiecommissie  – Gerard Zonneveld 
Financieel verslag  – Menno Levering  
Samenstelling geheel – Monica van Hemert  
  


