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BESTUUR
De belangrijkste ontwikkelingen op bestuurlijk gebied over het seizoen 2020-2021 zijn:
Bestuursleden
De invulling van het bestuur in seizoen 2021-2022 was als volgt:
Voorzitter
: Monica van Hemert
Secretaris
: Monica van Hemert a.i.
Penningmeester
: Menno Levering
Bestuurslid Technische zaken: Ernst Ranzijn
Bestuurslid algemeen
: Geert van Wielink
Bestuurslid onderhoud
: Arnold Boon
Bestuurslid Communicatie : Vacant
Bestuurslid Sponsorcommissie: Contactpersoon is de voorzitter/secretaris
Bestuurslid Fusiezaken
: Arne van Wielink
Wedstrijdsecretaris senioren : Gerard Zonneveld
Ledenadministratie
: Edwin Kreukniet
Administratie algemeen
: Sjaak Valkering
Overige bestuurszaken
Geert van Wielink is aan het eind van dit seizoen gestopt met zijn bestuurstaak algemeen
bestuurslid. Daarnaast hebben zowel Gerard Zonneveld als Geert van Wielink de onderscheiding
van ‘lid van verdienste’ mogen ontvangen namens het bestuur, vanwege hun jarenlange inzet voor
de club met name als bestuurslid.
Overige mutaties zijn te vinden in het organogram.
Reanimatie
In seizoen 2021-2022 is er geen reanimatie opfriscursus geweest. Doel is om dit voor seizoen 20222023 weer op te pakken.
Ledenaantal seizoen 2021-2022
Totaal aantal bondsleden
: 406
Waarvan 223 senioren (180 mannelijke leden en 43 vrouwelijke leden),
en 183 jeugdleden (129 jongen en 54 meisjes).

FUSIE/VERHUIZING
Afgelopen seizoen heeft de fusiecommissie een aantal werkgroepen opgezet en hiervoor mensen
gevraagd deel te nemen. Het doel was om van de drie clubs minimaal 1 persoon per club in een
werkgroep te hebben. Dit is ook gelukt. De werkgroepen hielden zich bezig met hun opdrachten en
tijdens de bijeenkomsten afgelopen seizoen werd hun input gepresenteerd en uitgelegd.
Vooral de werkgroepen bouw en financiën hebben zich ingezet voor het ontwerp van het
clubgebouw. Ook het definitieve ontwerp van de gemeente voor de velden van de fusielocatie is met
de betrokken partijen besproken. Het wachten was op het groene licht van de Raad van State.

JEUGDCOMMISSIE
Openingsweekend
We beginnen dit seizoen met 9 jeugdteams en 13 fusieteams.
Het seizoen van 2021 trapte we zoals traditie getrouw af met het ouder kind toernooi voor de jeugd
t/m onder 14 jaar.
Een begin van een spannend seizoen want wat gaat Corona ons brengen.
Het was een geslaagde avond. Goed weer waardoor we heerlijk buiten konden staan.
Zaterdag hadden we voor de oudere jeugd JO15 t/m JO19 Voetbalgames georganiseerd. Dit was
hilarisch. Veel gelachen met elkaar. We hadden bubblevoetbal, levend tafelvoetbal en rokjesvoetbal.
Zo hebben we geprobeerd om alle jeugd aan bod te laten komen. De opkomst was goed, het was
prachtig weer en iedereen heeft genoten.
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Speculaasactie
Eind september begin oktober hebben we de speculaasactie weer coronaproef ingezet. Ook dit
keer hebben de gehele actie online gedaan. Maar ook verkoop in de kantine. Tegenpartijen
reageerde hier enthousiast op en er werd goed van gegeten.
Door middel van flyers en advertenties en Facebook probeerden we zoveel mogelijk mensen te
bereiken. De mensen kregen een betaalverzoek en de poppen konden afgehaald of bezorgd
worden. Dit is ook weer een succes geworden. Met dank aan alle mensen die deze actie gesteund
hebben.
Sinterklaas
Gelukkig konden dit jaar de sint en zijn pieten wel langs komen. I.v.m. de coronamaatregelen moest
er wel het een en ander aangepast worden maar de opkomst was weer groot. De kinderen hadden
allemaal met het team een eigen tafel waar een mooie kleurplaat op gekleurd kon worden in
afwachting van de sint. De kinderen hebben enorm genoten en kregen als cadeau een mooie
rugzak met het zeevogels logo erop. Er werd gedanst en gezongen met elkaar. De kinderen hadden
genoten.
Hoeftoernooi
Dat was dit jaar een heel evenement en helemaal anders dan anders. Als eerst de periode van
spelen. Nu in maart/april vanwege de coronamaatregelen in januari. En zijn vanwege de ruimte 1 x
verhuist naar de Watertoren. Dit was een enorm succes. Ook mede door de goed samenwerking
met de beheerder van de watertoren die veel mogelijk maakte.
Er waren10 teams bij de mini's en 16 teams bij de pupillen. Dit jaar ook weer nieuwe sponsoren
mogen verwelkomen wat weer nieuwe teams en coaches maakt.
Ook nieuw was de app die we voor dit toernooi aangemaakt hadden. Heel handig waardoor
wedstrijdtijden en standen meteen zichtbaar waren. Helemaal van deze tijd. Al hadden sommige
opa'en oma's hier nog wel moeite mee en verlangde terug naar het vertrouwde boekje.
We speelde met twee boarding velden tegelijk waardoor er veel te zien was. Hierdoor waren het 3
dagen spelen ipv 5. En 4 wedstrijden spelen op 1 dag ipv 2.
We starten op 20 maart om 9.00 uur met een A en B poule bij de pupillen. De mini's mochten
smiddags spelen. Na 2 weken werd er op 3 april het finale weekend gespeeld met een knock-out
fase. Toen werd er maar met 1 veld gespeeld en dus 2 wedstrijden. Daaruit kwamen de finales met
als winnaars:
Mini pupillen.
1 The intercity's
2 Superschot
3 Valentino's
En ook bij de Pupillen was het een fantastische strijd met heel veel publiek.
A poule
1 SE united
2 Watermannen
3 Duinduivels
B Poule
1 Gassies aan Zee
2 The mechanics
3 De Toppers
Maar wat was het mooi om weer te mogen organiseren. En wat waren we blij dat het weer mocht.
De tribunes zaten vol, de kinderen waren enthousiast. Opa's oma's, broers, zussen, vrienden en
vriendinnen. Iedereen kon komen kijken.
Wel waren er veel zieke kinderen omdat we nog steeds met corona te maken hadden. Maar doordat
kinderen van Egmondia en Adelbert, die nog niet in een fusie elftal zaten, bereid waren om in te
vallen is het toch gelukt om alle teams rond te krijgen en werd het een succes.
Voor de loterij was de tafel weer rijkelijk gevuld. Mede mogelijk gemaakt door Bram Hopman die
mooie prijzen heeft weten te bemachtigen. Ook deze opbrengst is t.b.v. onze jeugdleden.
Wij willen dan ook alle vrijwilligers bedanken die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt.
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TECHNISCHE COMMISSIE
Het seizoen waarin we nog steeds te maken hadden met coronamaatregelen maar gelukkig werd
het seizoen afgemaakt.
De technische commissie werd gevormd door Vincent Noteboom, Mike Twisk (jeugd) en Ernst
Ranzijn (afgevaardigde hoofdbestuur).
De technische staf bestond uit Dennis Kanne (hoofdtrainer), Patrick Kooge (assistent trainer) en
Dennis Steman (keeperstrainer).
Leiders waren Rob Sprenkeling voor het eerste en Sjacco Belleman voor het tweede team.
De medische staf bestond dit seizoen uit 1 persoon, Jan v.d. Anker. Janneke van Bellekom nam
afscheid omdat het niet meer te combineren was met haar drukke werkzaamheden in de
fysiotherapie praktijk.
De vaste grensrechters waren Clemens Klijbroek, Vincent Noteboom en Jan Zentveld. Met als
invalkracht Ernst Ranzijn.
Na een spannende race met concurrent De Meteoor uit Amsterdam behaalde het eerste het zo fel
begeerde kampioenschap. Een mooie wedstrijd tegen Alkmaarse Boys werd gewonnen met 5-1 wat
werd vervolgd door een prachtig feest in de kantine.
De vrouwen en het 4e werden een week eerder kampioen en ook dit werd goed gevierd in de
kantine!
In de beker behaalde Zeevogels mooie resultaten door Hoofddorp (1e klasser) en de Zouaven (4e
divisie) uit te schakelen. Door de corona pandemie werden de bekerwedstrijden gestopt en daarmee
ook de Europese droom van Zeevogels!
Het tweede speelde een zeer goede tweede competitiehelft en eindigde in de linker rij. Daar er een
nieuwe opzet komt voor de reserve teams speelt het tweede volgend seizoen in de A categorie. Dat
wordt een mooie uitdaging voor dit jeugdige team.
Het eerste gaat het in de derde klasse B opnemen tegen buurtgenoten Bergen, Alcmaria Victrix,
Meervogels en Limmen. Mooie derby’s op de fiets afstand en we hopen op veel toeschouwers!

WEDSTRIJDSECRETARIS SENIOREN
Het eerste elftal werd, onder leiding van hoofdtrainer Dennis Kanne en elftalleider Rob Sprenkeling,
kampioen in de vierde klas. Proficiat! Het kampioensfeest werd gevierd op maandag 6 juni (tweede
pinksterdag).
Het tweede elftal draaide goed mee in de derde klas. Om in de A-categorie te blijven spelen is er
een vrijwillige promotie geweest naar de tweede klas in het seizoen 2022-2023.
Het derde elftal won zo’n beetje net zoveel wedstrijden als er verloren werden. Een positie in de
middenmoot dus.
Het vierde elftal werd kampioen. Proficiat! Het kampioensfeest werd gevierd op zondag 29 mei
2022.
Het vijfde elftal won zo’n beetje net zoveel wedstrijden als er verloren werden. Een positie in de
middenmoot dus.
Het 35+1 elftal won zo’n beetje net zoveel wedstrijden als er verloren werden. Een positie in de
middenmoot dus.
VR1 werd, onder leiding van Michiel Zwartkruis, Ed de Waard en Arie Visser, kampioen in hun
klasse. Proficiat! Het kampioensfeest werd gevierd op zondag 29 mei 2022.

KANTINE COMMISSIE
M.i.v. het seizoen 21/22 ben ik (Ruben van Romunde) gestart als kantinebeheerder.
Voorafgaand aan het seizoen 21/22 was er de hoop en verwachting dat dat het weer het eerste
volledige seizoen zonder Corona beperkingen kon worden. Uiteindelijk zijn we alleen rond de winter
dicht geweest, maar zijn wel alle wedstrijden gespeeld. Tijdens de 2e seizoenshelft hadden we ook
te maken met Corona maatregelen opgelegd door de regering.
De meest impactrijke maatregel was het invoeren van de zogeheten QR-code. Deze moest gescand
worden, en alleen met een vaccinatie, negatief testbewijs of als je recent hersteld was van Corona.
Dit was in praktijk lastig te handhaven.
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Ook het aantal vrijwilligers gaf wat uitdaging, zeker toen na de winterstop 3 vaste krachten uitvielen.
Dit is opgevangen door andere vaste krachten die vaker stonden, een aantal nieuwe vrijwilligers en
door de teams zelf. Bij deze ook dank aan alle mensen die in de kantine hebben gestaan dit
seizoen.
Geslaagde evenementen in het seizoen 21/22 waren het Openingsweekend, waarin het Jan Ligthart
toernooi, een ouder-kind toernooi, een spel dag voor de jeugd en footgolf georganiseerd zijn. Dit
weekend bracht dan ook een recordomzet met zich mee. Net zoals het Hemelvaart toernooi in mei
2022. Andere hoogtepunten waren de dagen dat de (senioren)teams kampioen werden. Zo werd het
1e, 4e, Dames 1 en ook de Jongens Onder 19 kampioen. Dit is allemaal goed gevierd in de kantine
na afloop.
Na dit seizoen ben ik door gestopt als kantinebeheerder wegens ander werk en studie. Gelukkig is
er opvolging gevonden, en gaan Vincent van Beveren en Rogier van der Veen dit in het nieuwe
seizoen oppakken.

ONDERHOUDSCOMMISSIE
Activiteiten die zijn gedaan voor onderhoud zijn o.a. :
- Zitbanken/tafels op het terras provisorisch hersteld en geschilderd
- Kozijnen kantine en kleedkamers geschilderd en gerepareerd.
- Doelen gerepareerd en netten hersteld. Er moeten wel nieuwe netten aangeschaft worden.
- Dug-out opgeruimd, nieuwe is geplaatst door Schotvanger
- Kantine aangepast aan wensen nieuwe kantinehoofden
- Ruimte gemaakt achter ballenvangers
- wekelijks alle kleedkamers en kantine schoongemaakt.
- Openingen gemaakt in de bossages om de bereikbaarheid tussen de velden te verbeteren.
- Verouderde en niet gebruikte materialen opgeruimd.
- tegelpaden ontdaan van onkruid
- Overhangende takken gesnoeid.
- Zwerfafval opgeruimd evenals de gevallen bladeren, het laatste zonder de vervloekte
bladblazer.
- Kees Glas is elke dag/week bezig met het vangen van mollen
Dit is een kleine opsomming van de vele activiteiten die door de onderhoudsploeg uitgevoerd zijn.
Hierbij moet ik nog vermelden dat het verzamelen van ballen een standaard taak is. Schandalig hoe
mensen van de club hiermee omgaan. Gaan zij thuis ook zo met hun spullen om?
Vermeld moet nog worden dat Cees de Waal bijna dagelijks op het complex aanwezig was voor het
schoonmaken van de keuken en het oplossen van storingen in het elektrische circuit en apparatuur.
De laatste tijd valt er veel apparatuur uit zoals het koffiezetapparaat en de afzuiging in de keuken.
Cees geholpen door de zeer deskundige P Groot (PZN) hebben vele uren besteed aan het oplossen
van de problemen.

SPONSORCOMMISSIE
De commissie bestaat uit Hans Pepping, Jan Genet, Rene Genet en Engel Hopman.
De Shirtsponsors hebben voor seizoen 2021-2022 een 50 % korting gehad op hun sponsoring. Door
corona is een groot gedeelte van seizoen 2020 -2021 weggevallen daarom dit gebaar naar de
sponsors. De hoofdsponsors Zuiderduin, Gebr. de Waard en Sport 2000 gaan met ingang van 1
augustus 2022 hun contract met 3 jaar verlengen tot 1 augustus 2025. Als de fusie een feit wordt
vervallen deze contracten net als alle contracten die we hebben met onze sponsors. Samen met
Adelbert en Egmondia zitten we in een fusiecommissie die de sponsoring van vv Egmond op zich
gaat nemen.
Al met al was seizoen 2021-2022 een roerig onzeker jaar vanwege de perikelen rondom de fusie.
Onzekerheid werkt verlammend daarom is het belangrijk dat de fusie doorgaat.
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COMMUNICATIECOMMISSIE
Communicatiemiddelen (intern en extern) Zeevogels o.a.:
- Website www.zeevogels.nl; Webmasters: Gerard Zonneveld, Ruud de Raadt en Thijs Glas.
- Facebook account van Zeevogels heeft momenteel 802 volgers.
Dit waren er de afgelopen 5 jaar:
2021 ….. 747
2020 ….. 735
2019 …. 666
2018 ….. 580
2017 ….. 548
- 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 2021-2022
Het seizoen 2020-2021 werd afgetrapt met het voorbereidingstoernooi (Jan Ligtharttoernooi) in
augustus 2021 voor de eerste elftallen van Zeevogels, Adelbert, Egmondia en Sporting Krommenie.
De winnaar dit keer was Zeevogels dat Egmondia met 6 – 0 versloeg in de finale. De troostfinale
tussen Adelbert en Sporting Krommenie werd een eenvoudige overwinning voor de club uit
Egmond Binnen.
Het Hemelvaart Toernooi op donderdag 26 mei 2022 was een succes. Veel inschrijvingen, een
prima toernooi organisatie en de kantinebezetting was ook goed geregeld.
Door corona beperkingen was er dit seizoen geen kerst klaverjasdrive, nieuwjaarsreceptie en Dinner
Club.

OPSTELLERS JAARVERSLAG
Bestuur
Verhuizing/fusie
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Kantinecommissie
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Monica van Hemert
Arne van Wielink
Mandy Sprenkeling
Ernst Ranzijn
Ruben van Romunde
Leo Ranzijn en Cees de Waal
Engel Hopman
- Gerard Zonneveld
Gerard Zonneveld
Menno Levering
Monica van Hemert
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