
 
           Agenda algemene ledenvergadering vvLEO(Loon). 

 
 

    Vrijdag 3 oktober 2014 aanvang 20.00 uur. 
 

 
1. Opening 
2. Aanvulling op de agenda. 
3. Mededelingen en notulen. 
4. Jubilea 
5. Verslag vorige jaarvergadering (4 november 2013) 
6. Jaarverslag (algemeen, jeugd en senioren) Het concept verslag staat 

(binnenkort) op de website 
7. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie, vaststelling jaarrekening. 

(Stukken liggen een half uur van te voren ter inzage in de kantine) 
8. Verkiezing kascommissie. 
9. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en niet herkiesbaar  Roelie Boelens 
                                                      Henk Zuiderveld 
Aftredend en herverkiesbaar Wim Hoving (voorzitter) 
      Jan Ubels (secretaris) 
Bestuurslid alg zaken:  vacature 
Opm 1. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen, Wim 
Hoving geeft aan dat hij zich het recht voorbehoud om tussentijds zijn 
bestuurslidmaatschap te stoppen) 
Opm. 2Tijdens de vorige ALV is Maurice van Doorn benoemd als bestuurslid 
waarbij is goedgekeurd dat hij ingewerkt wordt als penningmeester en Henk 
Zuiderveld zal gaan vervangen, dit is per 1 juli gebeurt. 
Opm. 3 Het bestuur vraagt de ALV toestemming om indien zich een geschikte 
kandidaat beschikbaar stelt deze op de vacature te benoemen 

10. Plannen voor het seizoen 2014-2015 
o Uitbouwen huidige bestuursstructuur - kantinecommissie 
o De accommodatie – extra kleedkamers 
o Technischecommissie 
o Jeugdcommissie 
o Seniorencommissie 
o Kantinecommissie 
o Overig 
11. Begroting/exploitatie 2014-2015 
12. Rondvraag 
13. Sluiting. 

 
(tegen)kandidaten kunnen zich tot één uur voor de vergadering opgeven bij de 
secretaris. 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden en ouders/vertegenwoordigers van 
jeugdleden. 



 

 

Jaarverslag vvLEO 
Verslagperiode: 1 juli 2013 - 30 juni 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud: 

1. Algemeen deel (HB) 

2. Jeugd Commissie (JC) 

3. Senioren Commissie (SC) 

4. Technische Commissie (TC) 
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1. Algemeen deel 

 

Inleiding. 

Voor u ligt het jaarverslag van vvLEO over het seizoen 2013-2014. Net als in voorgaande jaren is weer 

gekozen om het verslag tezamen aan te bieden  met het verslag van de jeugdcommissie, technische 

commissie  en de seniorencommissie.  

Sinds het vorige verslagjaar heeft vvLEO nadrukkelijk de slogan “vvLEO, de leukste club van Assen” 

uitgedragen. Dit hebben we zoveel mogelijk in woord en daad gedaan. Het afgelopen jaar is gelukkig 

zonder noemenswaardige problemen verlopen. Zowel sportief als sociaal hebben we als club goed 

gepresteerd. 

Als algemene trend signaleert het bestuur in toenemende mate moeite te hebben om niet voetbal 

gerelateerde functies ingevuld te krijgen. Hierbij valt te denken aan bestuursfuncties in de senioren 

commissie, jeugdcommissie en sponsorcommissie. Inspanningen om de vacatures invulling te geven 

hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Het bestuur kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Veel van de doelstellingen zijn gehaald, dit 

soms met beperkte mankracht maar met  heel veel vrijwilligers. 

 

Jan Ubels 

Secretaris 
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1.1 Bezetting 

Dit jaar is bestuurlijk gezien qua bezetting van het HB goed verlopen voor vvLEO. Er heeft gelukkig 

niemand tussentijds moeten afzeggen. In de jaarvergadering van 2013 waren al een aantal 

wijzigingen aangekondigd die gedurende het seizoen zijn geëffectueerd. 

Roelie Boelens is herbenoemd voor 3 jaren maar heeft aangegeven na het verstrijken van 1 jaar haar 

functie te willen neerleggen. 

In dezelfde vergadering is Maurice van Doorn voorgesteld als extra lid binnen het bestuur. Met het 

aftreden van de penningmeester in het verschiet heeft het bestuur zo de kans om Maurice op deze 

post in te werken. Tevens neemt Maurice de ledenadministratie van de jeugd alvast over. Bij het 

aftreden van Roelie neemt Maurice eveneens de ledenadministratie van de senioren over. Op dat 

moment zijn zowel de financiën als de ledenadministratie bij één functionaris belegd. 

Het afgelopen jaar zag de bezetting er als volgt uit: 

 Naam Aandachtsgebied Benoemd Aftredend 

Voorzitter: Wim Hoving Algemeen,  
woordvoerder 

27-09-2011 26-09-2014 

Secretaris: Jan Ubels Vrijwilligerscommissie, 
Sponsorcommissie, 
Communicatie 

10-10-2011 09-10-2014 

Penningmeester: Henk Zuiderveld Financiën 01-10-2003 04-09-2014 

Lid: Roelie Boelens Leden administratie 
senioren 
Storingen/onderhoud 

01-09-1998 04-09-2014 

Lid: Arend Ringnalda Voorzitter 
jeugdcommissie 

01-10-2008 01-10-2014 

Lid: Roulerend lid Voorzitter 
Seniorencommissie 

20-03-2012  

Lid: Nico de With Voorzitter 
Technische Commissie 

01-04-2013 31-3-2016 

Lid: Maurice van Doorn Ledenadministratie 
jeugd 

04-11-2013 03-11-2016 

 

 

1.2 Organisatie structuur 

In de organisatie van vvLEO zijn op diverse plekken verbeteringen aangebracht. Zo heeft vvLEO sinds 

afgelopen seizoen de beschikking over een goed werkende scheidsrechterscommissie. De commissie 

heeft ter ondersteuning een beleidsstuk geschreven welke als uitganspunt dient.  

De Seniorencommissie heeft nog altijd te kampen met personele problemen. De gewenste duurzame 

structuur ontbreekt nog. 

 

De afspraak om de functie van technisch coördinator scherp te volgen is door de technische 

commissie opgevolgd. Uit de verschillende evaluaties blijkt dat tevredenheidsgraad hoog is en dat de 
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invulling van de functie aan de verwachtingen voldoet. Er wordt uiteraard telkens gestreefd naar 

verbeteringen. 

Het afgelopen jaar is gestart met meisjesvoetbal. Een uitstekend bezochte themadag heeft 

geresulteerd in een zodanig aantal nieuwe leden dat 2 teams ingeschreven konden worden. 

De contributieverhoging van 10% heeft niet tot organisatorische problemen geleid. Er hebben geen 

leden bedankt om deze reden. Er zijn ook geen klachten van leden binnengekomen. 

vvLEO beschikt sinds afgelopen jaar over E-herkenning. Dit is een soort Digi-d voor instellingen en 

bedrijven. Hiermee is het proces van VOG aanvragen aanmerkelijk vergemakkelijkt. Per 1-12-2013 

was vvLEO volledig VOG-proof. 

 

1.3 Vrijwilligers / medewerkers 

 

Ook dit verslagjaar heeft vvLEO zich weer rijk mogen rekenen met een grote schare vrijwilligers die 

op allerlei terreinen binnen de vereniging actief zijn.  

 

De meest in het oog springende verandering heeft zich in de kantine gemanifesteerd. Bert en Jannie 

Joling zijn een andere uitdaging aangegaan waardoor het kantinewerk bij vvLEO niet meer te 

combineren viel.  

Het bestuur heeft enkele pogingen ondernomen om de functie van kantine beheerder bij één 

functionaris onder te brengen. Toen bleek dat dit geen haalbare kaart was, heeft het bestuur 

geprobeerd een kantinecommissie te formeren waarbij taken en verantwoordelijkheden gedeeld 

kunnen worden. Dit laatste is gelukt. Tegen het einde van het seizoen heeft vvLEO de beschikking 

over een zo zelfstandig mogelijke kantine commissie. Over de “rechten en plichten” zijn duidelijke 

afspraken gemaakt. 

 

 

1.4 Gebouwen / terrein 

 

Het afgelopen verslagjaar hebben we het gras zien groeien op het nieuwe veld. Dit veld was hard 

nodig om nijpende capaciteitsproblemen op te lossen. Het veld gaat met ingang van het nieuwe 

seizoen in gebruik. 

Daarnaast is het bestuur toegezegd om elders vrijkomende verlichting te verkrijgen. Het doel is om 

verlichting langs het hoofdveld aan te leggen zodat hier ook tijdens donkere uren door de jongste 

jeugd licht getraind kan worden. 

De toiletgroep is, in navolging van het besluit van de ledenvergadering van 2013, totaal gerenoveerd. 

Er is aan het verzoek van de vergadering tegemoet gekomen om niet te bezuinigen op kleine zaken 

maar er zorg voor te dragen dat de toiletgroep er goed uit komt te zien. 

Mede naar aanleiding van een vraag uit de ledenvergadering van 2013 en een nieuw incident aan het 

spoor, is er uiteindelijk een hek geplaats tussen het spoor en het terrein van vvLEO. Het is nu niet 

meer mogelijk om zomaar het spoor te betreden. 
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1.5 Activiteiten 

 

Ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten geweest. Een nieuwe activiteit was het Midsummernight 

voetbal. Omdat de qua opkomst en aanmeldingen geslaagd was, zal deze avond een mogelijk vervolg 

krijgen. 

Voor alle vrijwilligers die de activiteiten mogelijk maakten: bedankt! 

 

2. Jeugdcommissie (JC) 

 

2.1 Jeugdvoetbal 

We sluiten alweer een succesvol seizoen af. De complimenten van de jeugdcommissie gaan allereerst 

naar het vvLEO vrijwilligerskorps dat er opnieuw in is geslaagd om gedurende het gehele seizoen alle 

jeugdteams training te geven en te begeleiden bij de wedstrijden en toernooien. Maar natuurlijk ook 

aan de vrijwilligers die de even belangrijke randzaken in orde maakten. Chapeau! 

Het aantal jeugdleden bij vvLEO bleef gestaag groeien. Trainingen-, wedstrijden- en 

toernooienkalenders konden desondanks volgens het vastgestelde beleid worden uitgevoerd. Door 

de groei moesten we wel steeds vaker rekening houden met de grenzen van de vereniging. Dat 

betreft het gebouw en de velden die we met meer mensen moeten delen. Maar het betreft ook de 

vrijwilligersorganisatie die steeds ‘grotere werkvolumes’ moet behappen.  

En toch bleef vvLEO zich opnieuw onderscheiden; nu tot op landelijk niveau, als ‘meer dan voetbal’ 

voorbeeldvereniging. vvLEO verdiende het bijbehoorde ‘label’ van de gelijknamige stichting. De 

verdere invoering van het vvLEO arbitragebeleid bekrachtigde wederom het ‘Fairplay Zone’ 

certificaat. Aanleiding voor Eredivisie scheidsrechter Braamhaar om naar vvLEO te komen. Het vvLEO 

arbitragebeleid werd in grote mate door de KNVB geadopteerd. vvLEO is gezegend met zeer 

vooruitstrevend kader op dit gebied en daar kunnen wij best heel trots op zijn. 

Met betrekking tot gezonde voeding haalde vvLEO publiciteit met het Ontbijttoernooi. Lokale 

ondernemers leverden kosteloos de ontbijtartikelen. In het landelijke magazine ‘De Voetbaltrainer’ 

verscheen in het KNVB-kartel een artikel over de structuur en het verbindingen leggen in vvLEO. 

Naast het Oliebollentoernooi kent vvLEO nu ook het Midsummer Night Toernooi.  

vvLEO is graag geziene gast bij ‘zorg en welzijn’ bijeenkomsten van de Gemeente Assen. De vvLEO 

‘exposure’ reikt hiermee tot op het provinciale niveau. De wijze waarop vvLEO verantwoordelijkheid 

neemt voor het stimuleren van een gezonde en veilige samenleving met de jeugd als speerpunt 

vormt daarvoor de aanleiding. In vvLEO lijken de meeste mensen het vanzelfsprekend te vinden dat 

je elkaar helpt. vvLEO is verkozen als één van de twee verenigingen waarin de ‘Pilot’ 

‘Maatschappelijke Sport Coach in de jeugdketen zal worden uitgevoerd. Gedurende twee seizoenen 

krijgt vvLEO gesubsidieerd de beschikking over maatschappelijk sportcoaches. De maatschappelijke 

sportcoaches  gaan vvLEO helpen om de sociale doelstellingen van de vereniging te blijven halen 

(plezierig sporten) en om uitval van sportende jeugd te minimaliseren. De bijdrage bestaat uit 
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aanvullende hulp aan vvLEO vrijwilligers bij de begeleiding van teams of individuen. Gaande het 

nieuwe seizoen zal hierover nadere berichtgeving via de vvLEO media plaatsvinden. 

De ontwikkelingen over seizoen 2013-2014 gaven blijk dat verbindingen tussen vvLEO, overheid en 

ondernemers versterken. Dat is een belangrijke basis voor een mooie toekomst van de vereniging en 

‘good will’ van onze relaties.  

 

2.2 Belangrijkste leringen en ontwikkelingen 

 

- vvLEO stemde in met het vervroegde vertrek van spelbepalende A-spelers naar de senioren. Het 

had tot gevolg dat A1 niet op het speelniveau kon komen zoals gepland. Het niveau was tevens 

de basis waarop de A1 trainer was aangesteld. En door een domino-effect kon A2 niet worden 

gehandhaafd. Uiteindelijk hebben de betrokkenen er het beste van gemaakt en er van geleerd. In 

de toekomst zullen de nadelen van het genomen besluit zwaarder meewegen. 

- Het teamindelingsproces werd opnieuw een punt van zorg. Het lukte niet iedereen om afspraken 

na te komen en ‘deadlines’ te halen. Er waren grote tijdverschillen tussen de teampublicaties. 

Oorzaak is dat mensen met de beste bedoelingen te veel ruimte namen en kregen bij hun 

taakuitvoering. Onzekerheid over wel/niet meidenvoetbal speelde hierbij ook een belangrijke rol. 

De centrale regie die we hadden bedacht werkte onvoldoende. Het is positief dat alle 

betrokkenen de bereidheid hebben om de uitvoering van het indelingsproces in komend seizoen 

beter uit voeren. Jeugdcommissie en jeugdcoördinatoren gaan ism de technische commissie 

vaststellen hoe ze de centrale regiefunctie beter kunnen inrichten.  

- vvLEO heeft in seizoen 2013-2014 de zaalcompetitie gespeeld met een volwaardig zaalteam. Aan 

de basis stond een groep enthousiaste en jeugdige zaalvoetballers die op eigen kracht de 

organisatie ter hand namen. Ze hebben een grote inspanning geleverd en hebben zich LEO-

waardig gemanifesteerd. Dit verdient een compliment. De lering is dat je als 

veldvoetbalvereniging , zaalvoetbal er niet zo maar even bij doet. Zaalvoetbal heeft te weinig 

binding met sportpark ‘De Marsdiek’. Interesse voor zaalvoetbal is daardoor niet 

vanzelfsprekend. Zaalvoetbal vergde voortdurend speciale bestuurlijke aandacht, maar het bleef 

in de vereniging ondergeschikt. Weinig draagvlak en onevenredig veel organisatorische capaciteit 

is geen goede basis. Er werd een uitgebreid evaluatierapport geschreven. 

- vvLEO startte dit seizoen het project ‘meidenvoetbal’. Aan het einde van het seizoen waren er 

voldoende aanmeldingen om het vvLEO meidenvoetbal in beweging te zetten. Dank aan het 

projectteam meidenvoetbal die verantwoordelijk was voor dit succes. Er staat weer een nieuwe 

ontwikkeling voor de deur bij vvLEO. 

- Het succes van het vvLEO arbitragebeleid zette zich voort en er ontstond een heuse 

scheidrechterscommissie.  Steeds meer jeugdvoetballers nemen via het scheidsrechterschap 

verantwoordelijkheid in de vereniging. Dat is een positieve en belangrijke ontwikkeling voor de 

vereniging en de individuen. Jeugdscheidsrechters zijn goed opgeleid, krijgen de steun van de 

vereniging en staan met vol vertrouwen in het veld. Ze krijgen bagage die ook in het leven buiten 

vvLEO van grote toegevoegde waarde is. vvLEO krijgt veel complimenten over de 

jeugdscheidsrechters. 

 

 



 
Jaarverslag 2013/14   

Pagina 7           vvLEO, de leukste club van Assen!  

2.3 Jeugdorganisatie 

Terugkijkend op het afgelopen seizoen is het héél gemakkelijk om vast te stellen dat het goed 

gaat met het vvLEO jeugdvoetbal. En dat laatste is zeker waar! Maar zo vanzelfsprekend als het 

lijkt is het in werkelijkheid niet. Achter de schermen werkten vele vrijwilligers keihard om alles 

geregeld en gedaan te krijgen. 

Er zullen altijd dingen blijven die beter kunnen. Maar het grote zorgpunt is dat taken niet 

evenredig zijn verdeeld over de mensen die iets voor de vereniging kunnen doen. Terwijl het juist 

de essentie is van een vereniging om er mét elkaar de schouders onder te zetten om er vóór 

elkaar iets moois van te maken.  

Het hoge vvLEO ‘service niveau’ tegen de ‘lage contributie’ kan alleen bestaan met voldoende 

onbetaalde vrijwilligers. In het komende seizoen zal dit onderwerp een speerpunt van de 

jeugdcommissie zijn. Want zelfs om te behouden wat we hebben, zal het door de groei van de 

vereniging meer inspanning kosten om zelfs de basiszaken geregeld te krijgen. Er zal extra druk 

en bewustzijn op nieuwkomers worden gelegd. Nieuwkomers zullen actiever worden benaderd 

om ze over de streep te krijgen om taken te gaan uitvoeren. 

Het jeugdbeleid moet hier en daar wat worden opgepoetst maar het is robuust. Het werkt 

waarvoor het is bedoeld. Het ging minder vaak over de inhoud van het jeugdbeleid ‘an sich’. De 

aandacht ging meer naar de consistente uitvoering van het jeugdbeleid door de vereniging en 

uitleg daarover aan individuen. Gelijke monniken gelijke kappen is het uitgangspunt. De 

vereniging groeit en er zijn vaker mensen die het jeugdbeleid kritisch beschouwen primair om er 

persoonlijk voordeel uit te halen. Jeugdcoördinatoren en jeugdcommissie moesten vaker 

bijspringen om verenigings- en indivuduele belangen af te wegen. We zagen de beweging dat 

individuen minder vanzelfsprekend open staan zich te schikken naar anderen en nadrukkelijker 

het eigen belang voorop stellen. Ouders die onvoorwaardelijk (volledig terecht!) achter hun kind 

staan, maar daarbij de realiteit wel eens uit het oog verloren. Dit maatschappelijk fenomeen is 

een uitdaging waartegen in ieder geval de jeugdcommissie en jeugdcoördinatoren moeten zijn 

opgewassen. Met vvLEO jeugdbeleid als leiddraad.  

Het is tijd om het takenpakket van de jeugdcommissie en jeugdcoördinatoren dichter bij elkaar 

te brengen. Dit onderwerp zal aan het begin van het komende seizoen verder worden 

uitgewerkt. Een belangrijke doelstelling wordt om de centrale regie over het 

teamindelingsproces goed te krijgen.   

Klaas Bos (A en B zaken) en Henk Jan Woltinge (C en D zaken) namen afscheid van de 

jeugdcommissie. Frank van der Giezen en Edwin van der Schee namen zitting. Per saldo bestaat 

de jeugdcommissie nog steeds uit vier leden waar vijf leden wenselijk is in de huidige situatie. 

Met name is het belangrijk dat de functies voorzitter en secretaris weer worden opgesplitst.    

 

De bezetting van de jeugdcommissie plus de jeugdcoördinatoren ziet er volgens de tabel uit. In 

het komende seizoen wordt de samenwerking tussen jeugdcommissie en jeugdcoördinatoren en 

de werkwijzen nader vastgesteld.  
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Naam Functie Aangesteld Aftredend 

Arend Ringnalda Jeugdvoorzitter 01-10-2008 01-10-2015 

Arend Ringnalda Jeugdsecretaris  ai 

Björn van Dalen Jeugdwedstrijdsecretaris 01-07-2012 01-07-2015 

Frank van der Giezen Jeugdcommissie lid 01-07-2014 01-07-2017 

Edwin van der Schee Jeugdcommissie lid 
 

01-07-2014 01-07-2017 

Arend Ringnalda Jeugdcoördinator A-B   ai 

Guido Visser Jeugdcoördinator C  1-7-2015 

Nol van de Haterd Jeugdcoördinator D  1-7-2015 

Mirjan Radsma Jeugdcoördinator E   1-7-2015 

Renate van Osch Jeugdcoordinator F  1-7-2015 

 

 

3. Seniorencommissie (SC) 

 

Afgelopen jaar waren er 6 seniorenteams, 1 damesteam en 1 7x7 45+-team ingeschreven bij KNVB. 
Het damesteam en 7x7 team zitten ruim in de spelers. Deze teams zijn redelijk zelfregulerend, 
waardoor er weinig tot geen problemen waren binnen deze teams. 
 
Door het inschrijven van 6 seniorenteams was bekend dat bij alle teams een krappe bezetting qua 
spelers ontstond. 
Er is hierdoor een wekelijks leidersoverleg voor de donderdagavond ingesteld, waarbij een goede 
afstemming tussen de leiders kon plaatsvinden. 
Met wisselend succes is het gelukt alle teams het hele jaar te laten spelen. 
Hiervoor hebben we ook regelmatig een beroep moeten doen op jeugdspelers. 
 
Bij LEO 2 bleek de grootste bezettingsproblematiek aanwezig. Deze problemen werden zo groot dat 
helaas is besloten om helaas al voor de winterstop afscheid te nemen van de tweede trainer. 
Er zijn interim trainer/begeleiders voor LEO 2 gevonden, die de resterende periode van het jaar 
hebben volgemaakt. 
 
In de winterstop hebben SC en TC in goed overleg kunnen bewerkstelligen enkele nieuwe 
selectiewaardige spelers aan te trekken. Deze spelers waren gezien hun kwaliteiten van toegevoegde 
waarde voor de selectie. 
Er moesten hiervoor nieuwe paden worden bewandeld om ook bij de KNVB dit erdoor te krijgen. 
De KNVB is uiteindelijk akkoord gegaan, maar wel met de beperking dat deze nieuwe spelers niet 
mochten uitkomen voor LEO 1. 
De bezetting van LEO 2 werd hierdoor ruimer, zodat de tweede helft van het jaar er minder 
bezettingsproblemen zijn geweest. 
 
Voor het einde van het seizoen zijn een aantal van deze spelers, die in de winterstop zijn 
ingeschreven als lid, echter ook weer berispt, aangezien zij zich niet hielden aan de normen en 
waarden binnen onze vereniging. 
Aan het einde van het seizoen zijn de nieuw aangetrokken spelers allen weer vertrokken. De spelers 
bleken zich niet of onvoldoende te kunnen aanpassen aan de cultuur die binnen onze vereniging 
heerst. 
 



 
Jaarverslag 2013/14   

Pagina 9           vvLEO, de leukste club van Assen!  

Verder hadden we opnieuw te maken met het fenomeen 'vrienden-teams'.  
Tussen de reguliere teams en de 'vrienden-teams' bleek het  in- en uitlenen van spelers niet altijd 
even eenvoudig. 
Het verenigingsbelang moet ten allen tijde boven het teambelang staan.  
In het seniorenbeleidsplan is hier een apart hoofdstuk aan gewijd. 
 
De SC regelt naast het behandelen van de lopende zaken onder meer het Wedstrijdsecretariaat 
Senioren, het aanstellen van scheidsrechters voor de senioren-wedstrijden, het aanstellen van 
Wedstrijd-coördinatoren voor de zondagmorgen. 
 
Halverwege het seizoen hebben wij afscheid genomen van één van de SC-leden door 
bovengenoemde problemen. 
Aan het einde van het seizoen hebben wij afscheid genomen van nog twee SC leden door 
persoonlijke omstandigheden. 
Momenteel bestaat de SC nog slechts uit 4 leden. 
 
Wij willen via deze nogmaals Tom Scheers, Jan Venema, Robert Hogenbirk en Popke Gerlofs 
bedanken voor hun inzet binnen de SC en alle jeugdleden en trainer van A1 voor de inzet bij de heren 
senioren-teams. 
 

 

4. Technische Commissie (TC) 

 

4.1 Bezetting 

Bij aanvang van het seizoen 2013/2014 bestond de Technische Commissie uit 7 leden, waarbij er 

feitelijk al een vacature bestond. Op enig moment heeft Harjan Kalsbeek in verband met zijn werk 

aangegeven zich niet langer vrij te kunnen maken voor de Technische Commissie.  

Enige tijd later is Niek Dokter toegetreden tot de Technische Commissie en heeft gedurende het 

seizoen een actieve rol gespeeld, onder andere door zich in te zetten als lid van de projectgroep 

“Meidenvoetbal”. Omdat zijn zoon uiteindelijk aan het einde van het seizoen de overstap maakte 

naar ACV, heeft Niek zijn functie als lid van de Technische Commissie aan het einde van het seizoen 

neergelegd. 

Bij deze willen wij Harjan en Niek nogmaals hartelijk danken voor hun inzet in de TC. 

Dit betekent, dat we op dit moment nog steeds op zoek zijn naar twee nieuwe en enthousiaste leden 

om de Technische Commissie te completeren. 

 

4.2 Moeizaam jaar 

Voor de Technische Commissie was het seizoen 2013/2014 een moeizaam jaar. Er is op meerdere 

fronten veel onrust geweest, waar de aandacht van de TC op gericht was, waardoor deze tekort 

kwam op andere gebieden. We werden als het ware soms geregeerd door de “waan van de dag”. Dit 

heeft de TC onderkent en heeft zich daarom ten doel gesteld in dit seizoen enkele concrete zaken op 
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voetbaltechnisch gebied te realiseren. 

 

4.3 Resultaten 

Toch werden er ook inspanningen gepleegd met een mooi resultaat, zoals: 

- In samenwerking met de Senioren Commissie is het Seniorenbeleid opgesteld. Dit beleid wordt 
de basis voor het seniorenvoetbal in de aankomende jaren. 

- Gedurende het seizoen heeft de TC een rol gespeeld in de ontwikkeling van het Meidenvoetbal; 
hierdoor zijn er dit seizoen een MC1 en een MD1 van start gegaan. 

- In de eerste helft van het seizoen werd er een cursus voor trainers volgens de Total Soccer 
Methode georganiseerd, dit in samenwerking met “devoetbalschool.nl” (Rik Liezinga). De cursus 
bestond uit 4 avonden met steeds een deel theorie en een deel praktijk. In totaal kregen 27 
trainers het certificaat uitgedeeld. 

- Achter de schermen werd er ook nog steeds gewerkt aan de LEO Leerlijn. Aan het einde van het 
seizoen stond een pilot voor E-pupillen op de planning, maar de timing bleek niet zo geschikt, als 
gevolg van het toen lopende indelingsproces. 

- Het LEO Ontbijttoernooi, die als een vervolg op de inspiratiebijeenkomsten van Rita Buikema, die 
door enkele TC-leden werden gevolgd. Hiermee werd zelfs de pers gehaald en kregen we bezoek 
van RTV Drenthe. 

- De UNIVÉ voetbaldagen, die plaatsvonden bij LEO; 4 dagen trainen volgens de Total Soccer 
Methode. Een mooi vervolg op de cursus van onze trainers in het begin van het seizoen. 

 



 
Notulen ledenvergadering 4 november 2013 

 
Aanwezig:  36 leden (incl. bestuur) 
Afwezig m.k: Geen 

  
 
1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Aanvulling op de agenda 
Onder punt 9 wenst de voorzitter het volgende onderwerp nog toe te voegen:  
- Toevoeging van een extra bestuurslid in het hoofbestuur. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 
 

3. Mededelingen en notulen 
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor een vrij te vallen functie. Er zijn geen 
afmeldingen binnen gekomen voor deze vergadering. 
Notulen staat dubbel op de agenda, zie punt 5. 

 
4. Jubilea 

Jans ten Brugge is 70! Jaar lid. Hoewel daar geen insignes voor zijn staat de voorzitter uiteraard 
stil bij deze fenomenale mijlpaal. Jans is als toeschouwer nog altijd zeer betrokken bij vvLEO. In 
vroegere tijden is hij actief geweest als speler van LEO1, als leider en als bestuurslid.  
Jans vraagt of het mogelijk is dat de LEO1 spelers met namen op hun rug kunnen spelen? 
 

5. De notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 2 november 2012 worden ongewijzigd 
vastgesteld met dankzegging aan de secretaris. 

  
6. Jaarverslag 1juli 2012 – 30 juni 2113 (algemeen, jeugd, senioren en technische cie)  

De voorzitter loopt puntsgewijs alle paragrafen door. De vertegenwoordigers van de afdelingen 
lichten hun deel kort mondeling toe: 
Jeugd: de functie van jeugdsecretaris is vacant; met de komst van de mini-pupillen hopen we 
een deel van de achterstand in de instroom tegen te gaan, 8 F-teams is de doelstelling. 
Senioren: er komt een evaluatie moment  inzake de effecten van het mixen van A-spelers en 
Senioren, dit mede als antwoord op een vraag. 
Technische Cie: er wordt volgend jaar een verbeterslag verwacht voor wat betreft het 
indelingsproces. 
Zowel inhoudelijk als tekstueel worden geen wijzigingen opgetekend. Het jaarverslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld waarmee de vergadering goedkeuring geeft aan het gevoerde beleid in 
het afgelopen jaar.. 

  
7. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie, vaststelling jaarrekening. 

Er worden vragen gesteld over het exploitatie overzicht: 
- De reis- en verblijfkosten zijn toegenomen vanwege de hogere uitgekeerde vergoedingen 
- De marge van de kantine opbrengsten zijn verlaagd vanwege hoger kosten (bv inkoop en 

btw) 
- De kosten van het clubblad zijn zo hoog omdat het digitaal verspreiden ook geld kost 
- De term reclame borden mag gelezen worden als sponsor inkomsten 
De kascommissie kon geen fouten in de verantwoording ontdekken en stelt de vergadering 
derhalve voor de penningmeester decharge te verlenen. 
De kascommissie ziet evenwel een structurele terugloop in inkomsten en toenemende kosten. 
De commissie adviseert hier dringend balans in te vinden.  
De vergadering verleent de penningmeester decharge. 

  
8. Verkiezing kascommissie 



De oude leden van de kascommissie zijn: Albert Talens, Ben van Duijvenvoorde en Tom 
Scheers (reserve). 
De nieuwe leden worden/zijn: Ben van Duijvenvoorde, Jack de Jong en Geert ten Brink 
(reserve). 

  
9. Bestuursverkiezing 

Roelie Boelens wordt herbenoemd voor 3 jaar, zij heeft echter aangegeven na het verstrijken 
van 1 jaar haar functie neerleggen. 
De voorzitter introduceert de kandidaatstelling van Maurice van Doorn en doet het voorstel om 
hem toe te voegen aan het bestuur. Met het aftreden van de penningmeester in het verschiet 
heeft het bestuur zo de kans hem op deze zware post in te werken. Maurice neemt de 
ledenadministratie (jeugd) op korte termijn van Roelie over. Het deel van de senioren volgt na 
het aftreden van Roelie. Op dat moment zijn zowel de financiën als de ledenadministratie bij 
één functionaris belegd. 

  
10. Plannen voor het seizoen 2012-2013 

- Commissies 
De commissies voor jeugd, senioren, techniek voeren gedelegeerde taken uit. De cies zijn 
allemaal grotendeels “up-and-running”.  
De sponsorcommissie is een uitzondering hierop. Met het vertrek van Allia Doorten wordt 
een kartrekker node gemist. Bij deze de oproep daartoe. De voorzitter prijst en dankt Allia 
uitvoerig voor haar niet aflatende inzet en haar geweldige resultaten die ze daardoor wist te 
behalen. 

- Website 
Er is een nieuw website aangekocht die vandaag officieel live is gegaan. De oude website 
werkte met verouderde techniek waardoor de hoster hem na achtereenvolgende problemen 
niet meer op de server wilde. Er is gekozen voor een kant-en-klare webisite waardoor het 
technische beheer uit handen is gegeven. De functie van webmaster blijft dus gewoon 
bestaan. vvLEO is Cor Weersing enorme dank verschuldigd voor zijn enorme inzet en 
tijdsinvestering van de afgelopen periode. Cor, dankjewel. 
In dit kader wijst de voorzitter op de onbedoelde neveneffecten van het gebruik van media 
als Facebook. Het is de laatste tijd een paar keer gebeurd dat er iets grappigs werd 
verspreid wat niet door iedereen zo werd ervaren. Omdat dat publiekelijk onder de vlag van 
vvLEO gebeurt, straalt dat af op de hele vereniging. Graag ieders aandacht daarvoor. 

- Kantine/toiletten 
Ben van Duijvenvoorde presenteert de plaatjes voor de verbouwing van de toiletgroep 
(must-have) en van de kantine (nice to have). Het uitgangspunt is om tegen lage kosten en 
hergebruik zoveel mogelijk te realiseren. Er borrelen allerlei ideeën op hoe we de toiletgroep 
en de kantine nog mooier kunnen maken. Ben laat via de website zijn contactgegevens 
weten zodat een ieder zijn ideeën kwijt kan. Uitgangspunt voor de toiletgroep is “als we het 
doen, willen we het ook goed”. Dus bijvoorbeeld mét nieuwe vloertegels (of een coating 
laag). 
De vergadering is akkoord met het doorzetten van de verbouwing van de toiletgroep. 

- Accommodatie 
In september 2014 zal het nieuwe veld beschikbaar zijn. De vrijvallende verlichting van HvA 
is ons toegezegd. De aanleg hiervan is in beheer van vvLEO, dat is al nagenoeg rond. 
Voor wat betreft het eigendom van de kantine vraagt de voorzitter het mandaat om met de 
gemeente in gesprek te gaan over een mogelijke eigendomsoverdracht van de opstal. De 
reden hiervoor is het risico en de verantwoordelijkheid van het eigendom en het beheers 
werk wat hier bij komt kijken. Hiervoor is geen beschikbare expertise binnen de club 
aangetroffen. 
Er wordt nadrukkelijk geen enkel besluit genomen alvorens de leden van tevoren te 
raadplegen en om toestemming te vragen. De vergadering geeft het bestuur toestemming 
om met de gemeente hierover door te praten 

- Verklaring Omtrent Gedrag 
Vorig seizoen is begonnen met de vog’s aan te vragen op vrijwillige basis. Dit leidde mede 
dankzij de vrijwilligerscommissie tot 57 ingekomen verklaringen. Voor het nieuwe seizoen is 
een nieuwe inventarisatie gemaakt waaruit bleek dat er nog 54 inmiddels verplichte vog’s 



benodigd waren. Deze zijn via een inhaalslag in oktober grotendeels gerealiseerd. Er zijn 
nog 11 tekorten welke allemaal speciale aandacht krijgen. 
De vergadering spoort het bestuur aan inderdaad werk te maken van de tekorten en vraagt 
om maatregelen bij in gebreke blijven van de betreffende vrijwilligers. 

- Respect 
De voorzitter memoreert een aantal van de respect-regels. De vergadering vraagt zich af 
waarom deze niet voor de senioren gelden? Het bestuur juicht dit vanzelfsprekend toe en 
legt het overleg hiervoor neer bij de senioren commissie. 

 
11. Begroting/exploitatie 2012-2013  

- Het bestuur heeft besloten de kantineprijzen te verhogen om de inkomsten uit de kantine te 
bestendigen. 
Een groep leden maakt ernstig bezwaar tegen de verhoging van de bierprijs. Het bestuur 
zegt toe op dit punt een rondgang langs andere verenigingen te maken en komt hierop 
terug. Het bestuur geeft aan dat we niet uit de pas willen lopen met andere verenigingen 

- Het bestuur vraag de vergadering om een akkoord om alle contributies met 10% te 
verhogen en deze jaarlijks te corrigeren met de inflatie. Het doel is om zo met ingang van 
het volgend seizoen tot een sluitende begroting te kunnen komen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

- De materiaalkosten zullen in de toekomst worden gespecificeerd met de post kleding. 
- De mini-pupillen spelen in een volwaardige competitie. De pilot is geslaagd. Dat betekent 

dat ook de contributie voor mini-pupillen genormaliseerd zou kunnen worden. 
- De concept begroting wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld. 

 
12. Rondvraag 

- Wim Biemold: de kleine doeltjes staan op slot>> correct, is uitsluitend voor minipupillen 
- Dientje Oldenhuizing: in het gevolg geen bloemen voor de kinderen die aan de 

trainerscursus deelnamen maar bijv. een shirtje>> akkoord 
- Björn van Dalen: kunnen er rugnummers in het programmaboekje van LEO1>> SC pakt op 

en kijkt of dit haalbaar is. 
- Ronald Dekens: wie is verantwoordelijk voor het hekwerk rond het nieuwe veld>> gemeente 

Kan er een hengel komen om de ballen uit de sloot te vissen>> ja; hoe loopt het met de 
spelende kinderen bij het spoor>> zowel gemeente als prorail wijst op de 
verantwoordelijkheid van de ouders. 

- Ben van Duijvenvoorde>> vurig pleidooi om lid te worden van de Vrienden van vvLEO. 
- Jack de Jong>> heeft een voorstel mbt apps gedaan en hoort nu dat het via de website 

geïntroduceerd wordt>> correct, de website heeft een app als bijvangst, het was geen 
koopmotief 

- Franky Klunder: kan er nog een publicatie komen rondom de totstandkoming van teams 
(LEO3)  en het ontstaan van vriendenteams>> ja, voorzitter pakt op. 

- Cornelis Dussel: is er nog wat gedaan aan de parkeerproblematiek>> er is geen ruimte voor 
meer P-vakken, we zullen het er dus mee moeten doen; 

- Theo Michgelsen: hoe zit het met een invaliden P? >> op de plaats van het oude 
kaartverkoophokje wordt een invaliden parkeerplaats gecreëerd. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging van de aanwezigheid, discussie en inbreng 
van een ieder. 


