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1. Algemeen deel 

 

Inleiding. 

Voor u ligt het jaarverslag van vvLEO over het seizoen 2012-2013. Ook dit jaar is weer gekozen om 

het verslag één geïntegreerd geheel te laten zijn met het verslag van de jeugdcommissie en de 

seniorencommissie. Met ingang van dit seizoen is de bijdrage van de Technische Commissie 

toegevoegd. 

Zoals in het jaarverslag van 2011-2012 al stond opgetekend: “vvLEO is simpelweg de leukste club van 

Assen”. 

Het lijkt zo simpel. In het afgelopen jaar heeft het bestuur alle zeilen bijgezet om vvLEO inderdaad 

een club te laten zijn waar het goed toeven is. Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met ups en downs. 

Het bestuur heeft dit thema telkens in voor ogen gehad bij het nemen van besluiten en het uitzetten 

van de koers. Voor het komend jaar willen we dit thema verder versterken en gezicht geven: 

vvLEO, de leukste club van Assen! 

Bij vvLEO staat plezier nog altijd voorop. Dat laat onverlet dat dit jaar veel gedaan is om de club als 

geheel naar een technisch hoger plan te tillen. Dat alles telkens in een herkenbare vvLEO stijl met 

succes en plezier als gevolg. 

Ook dit jaar is nog steeds sprake geweest van een aanzienlijke krapte in de veldbezetting. Dit is een 

structureel gevolg van de gerealiseerde groei in ledenaantallen. Gelukkig is hiervoor inmiddels een 

oplossing voorhanden waarover u verderop meer leest. 

Qua organisatie is het hoofdbestuur erin geslaagd telkens meer taken en verantwoordelijkheden te 

delegeren naar commissies. De organisatiestructuur die vorig seizoen is ingezet begint zijn vruchten 

steeds meer af te werpen. 

Het is de ambitie van vvLEO om ook de komende jaren een voor leden laagdrempelige club te zijn. 

Om jonge leden aan ons te binden is een goed ledenwerf systeem onontbeerlijk. Wanneer de jongste 

leden met hun ouders het plezier kunnen ervaren kan dat makkelijk leiden tot nog meer nieuw jonge 

leden. Een goede communicatie waarbij vvLEO zich telkens haar unieke kant laat zien, zal 

ondersteunend zijn aan dit proces. 

Het is aan de gehele vereniging om de ambities waar te maken.  

 

Jan Ubels 

Secretaris 
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1.1 Bezetting 

Dit jaar is bestuurlijk gezien goed verlopen voor vvLEO. Het bestuur heeft in april helaas afscheid 

genomen van Hans Martien Jans. Hij kon zijn werk voor vvLEO niet langer combineren met zijn baan.  

De zaken met betrekking tot storingen en onderhoud zijn overgenomen door Roelie; een gedeelte 

omtrent communicatie is overgenomen door Jan Ubels. 

De Seniorencommissie heeft besloten maandelijks en bij toerbeurt uit haar geleding iemand af te 

vaardigen naar de vergadering van het Hoofdbestuur. 

Afgelopen jaar is de Technische Commissie met Nico de With  structureel vertegenwoordigd geweest 

in de vergadering van het Hoofdbestuur. 

 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 30-06-2014 

Lid: Roelie Boelens leden administratie 

storingen/onderhoud 

01-09-1998 30-06-2014 

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: Hans Martien Jans gebouwen, terrein, 

communicatie 

27-09-2011 01-04-2013 

 

Aankomend jaar wordt qua bezetting spannend omdat Roelie Boelens en Henk Zuiderveld hebben 

aangegeven na het seizoen 2013-2014 niet in hun functie te willen terug keren. Daarnaast zijn een 

groot aantal andere HB-leden in principe aftredend. 

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om ledenadministratie en de financiën in één portefeuille bij 

dezelfde functionaris onder te brengen. 

Daarnaast onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om voor speciale, eenmalige projecten 

(bijvoorbeeld de verbouw van de kantine) een projectleider aan te stellen. 

 

1.2 Organisatie structuur 

Afgelopen seizoen is de Technische Commissie nieuw leven ingeblazen en de Seniorencommissie 

actiever geworden.  Voor het hoofdbestuur betekent dit dat zij vooral de randvoorwaarden creëert 

voor de commissies en deze ondersteunt waar nodig. 
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Aan het einde van het vorig verslagjaar heeft het bestuur ervoor gekozen om een vacature open te 

stellen voor technisch coördinator (TCr). 

De aanleiding was de noodzaak om meer structuur en continuïteit in de trainingen bij met name bij 

de jeugd te krijgen en onze aankomende nieuwe trainers beter te begeleiden, en ook om de 

mogelijkheid te creëren om  doordeweeks eerder te beginnen met trainingen waardoor de beperkte 

capaciteit aan trainingsvelden wordt ontlast door deze eerder te bespelen. 

De TCr maakt geen deel uit van het bestuur en commissies maar werkt onder aansturing van de 

Technische commissie 

 

De afspraak is om deze functie scherp te volgen zodat duidelijk is dat investering die met dit besluit 

gepaard gaat ook daadwerkelijk rendement oplevert. 

Uit de verschillende evaluaties blijkt dat tevredenheidsgraad hoog is en dat de invulling van de 

functie aan de verwachtingen voldoet. Vanzelfsprekend is er ook op onderdelen ruimte voor 

verbetering, het rendement hiervan wordt aankomend verslagjaar verwacht. 

De dekking van de extra kosten vallen inmiddels binnen de begrotingsruimte. 

 

1.3 Vrijwilligers / medewerkers 

 

Ook dit jaar heeft vvLEO zich weer mogen verheugen in een toename van het aantal vrijwilligers. Het 

lukt iedere keer nog weer om de functies vervuld te krijgen. 

Het afgelopen jaar heeft de vrijwilligerscommissie zich voornamelijk hard gemaakt om van zoveel 

mogelijk leiders en trainers op vrijwillige basis een Verklaring Omtrent Gedrag te bemachtigen. 

In totaal zijn op deze manier 59 stuks VOG binnen gekomen. De kosten (24-30 euro) hiervan zijn 

volledig vergoed door NOC*NSF. De verwachting is dat dit vergoedingensysteem permanent zal zijn 

waardoor de club geen financiële averij oploopt. 

De ALV van 2012 heeft besloten dat met ingang van het seizoen 2013/14 de VOG verplicht is voor 

alle trainers en leiders van 16 jaar en ouder. Het HB verwacht in de uitvoering geen 

noemenswaardige problemen vooral ook omdat er inmiddels een digitale aanvraag variant 

voorhanden is. 

 

Na aanleiding van de tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen zijn overal in het land 

initiatieven ontstaan om agressie op het voetbalveld tegen te gaan. VvLEO was hier al mee bezig . 

Tijdens de bewuste zaterdag waarop de KNVB alle wedstrijden schrapte, zijn vele mensen in de 

kantine samen gekomen om met elkaar te bespreken hoe dit voorval te duiden en hoe hier als club 

mee om te gaan. 

Dit is uitgemond in een “Respect-team”. Dit team heeft het afgelopen jaar nagedacht over de vraag 

hoe je meer respect ten opzichte van elkaar en ten opzicht van officials kunt organiseren. Hierop zijn 

verschillende acties uitgevoerd. Een van de letterlijk meest in het oog springende zijn de respect 

regels. Deze zijn terug te vinden op markante plaatsen (kantine en hal). Ook maken deze regels 

onderdeel uit van de instructie die bezoekende teams ontvangen van het bestuurslid van dienst. 

Deze worden daadwerkelijk uitgereikt en toegelicht.   
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Naast de commissies die zich direct met voetbal bezighouden zijn vele vrijwilligers actief in en 

buitencommissies om aantal zaken te organiseren die van vvLEO een leuke club maken. Ondanks het 

verloop zijn ook hier een groeiend aantal vrijwilligers actief waardoor het clubblad, de website, de 

sponsoring, de kantine, de bijzondere activiteiten, de kleding en de accommodatie goed verzorgd zijn 

 

In april heeft het HB besloten om de samenwerking met de trainer van LEO1 te beëindigen, De voor 

het opvolgend seizoen reeds aangestelde trainer Freddie Strating is daarom vervroegd aan de slag 

gegaan. 

 

 

1.4 Gebouwen / terrein 

 

Zoals al eerder opgemerkt heeft vvLEO te kampen met een blijvend capaciteitsprobleem als het gaat 

om de bezetting van de velden.  

De gemeenteraad heeft in dit verslagjaar ingestemd met de herijkingsnota voor de sport 

accommodaties in Assen waaronder ook het extra veld voor vvLEO valt. Politiek gezien was er nog 

een laatste hobbel te nemen en dat is de algemene bezuinigingsronde waarin het gehele 

gemeentelijk beleid wordt getoetst. Dit heeft uiteindelijk wederom tot een vertraging in de 

uiteindelijke besluitvorming geleid. Bovendien werd van alle sportverengingen een bijdrage gevraagd 

om de sportnota te kunnen uitvoeren. Daar is uiteindelijk een akkoord op gekomen. 

Uit alle voorhanden zijde opties was feitelijk maar 1 realiseerbaar, namelijk een grasveld gesitueerd 

achter het nieuwe kunstgrasveld. 

Inmiddels is met de aanleg begonnen en zullen we in ieder geval per september 2014 (of zoveel 

eerder) het veld in gebruik kunnen nemen. 

 

Daarnaast is het bestuur in overleg om elders vrijkomende verlichting te bemachtigen. Het doel is om 

verlichting langs het hoofdveld aan te leggen zodat hier ook tijdens donkere uren getraind kan 

worden. 

 

1.5 Activiteiten 

 

Ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten geweest. Een nieuwe activiteit was de Open Dag. Omdat de 

qua opkomst en aanmeldingen geslaagd was, zal deze dag een blijvend vervolg krijgen. 

Voor alle actievelingen die de activiteiten mogelijk maakten: bedankt! 
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2. Jeugdcommissie (JC) 

 

 

2.1 Jeugdvoetbal 

Het jeugdvoetbal bij vvLEO bleef zich positief ontwikkelen op sociaal en sportief gebied. 

Het aantal vvLEO jeugdleden nam toe, zij het in mindere mate dan voorheen. In het algemeen is de 

verklaring van het laatste dat de inwoners van Marsdijk verouderen. 

We kregen aanmeldingen van oudere jeugd en uit externe contacten kunnen we opmaken dat bij 

vvLEO relatief weinig jeugd afhaakt. Dit is een belangrijk signaal dat vvLEO zich op dit punt 

onderscheidt. De landelijke trend is dat jeugd in de leeftijdgroepen 16 t/m 18 massaler stopt met 

sporten.  

vvLEO startte in seizoen 2012-2013 officieel met ‘mini pupillen’ voetbal. Het betreft kinderen jonger 

dan 7 jaar. Aanwas van de jongste jeugd met hun enthousiaste ouders is belangrijk voor de toekomst 

van vvLEO. Voorheen konden kinderen pas vvLEO-lid worden vanaf hun 7
e
 levensjaar. Met deze 

categorie raakte vvLEO qua ledenaantal wat achter bij haar grote Assense buurvereniging, die eerder  

met ‘mini pupillen’ is begonnen. En eenmaal lid van een vereniging stappen kinderen en ouders niet 

gemakkelijk over naar een andere vereniging. De verwachting is dat het vvLEO mini pupillen voetbal 

zoveel aantrekkingskracht heeft dat de achterstand wordt weggewerkt. 

vvLEO kreeg veel lof over het toegewijde arbitragekorps. FairplayZone, Zonder Respect geen Voetbal, 

Meer dan Voetbal en Positief Coachen werden aantoonbaar geleefd in vvLEO. Gemeente Assen en 

KNVB vertegenwoordigers stelden vvLEO als voorbeeld van een vereniging met normbesef. vvLEO 

haalde veel publiciteit en won de Fairplay Zone prijs. 

Vele complimenten over onze accommodatie en de gezellige sfeer. Daar blijft scoort vvLEO  veel 

punten mee scoren. Alle ‘credits’ gaan naar hen die een bijdrage aan de vereniging leverden. Dank 

daarvoor! 

Opmerkelijke zaken: 

- vvLEO sloot het seizoen met 35 jeugdteams:  mini pupillen, 7 F-teams, 11 E-teams, 7 D-teams 

(waarvan 1 zevental), 4 C-teams, 3 B-teams en 2 A-teams.  

- Het succes van het vvLEO arbitragebeleid ging onverminderd door en dat bracht ons aan het 

einde van het seizoen op ruim 50 door KNVB opgeleide vvLEO-clubscheidsrechters.  

- vvLEO stemde in om voor het komende seizoen een aantal A-spelers vervroegd naar de senioren 

te laten gaan. Hiermee werd aan de wens van betreffende spelers voldaan met de verwachting 

dat de neveneffecten beheersbaar blijven. Effecten zijn het verlies van sterke spelers uit de A-

categorie en teamindelingsbeperkingen bij de senioren. Dit zal in het komende seizoen aandacht 

houden om tijdig te kunnen reageren, mochten de neveneffecten daartoe aanleiding geven.  

- Vertrek van talentvolle spelers naar andere clubs blijft een punt van zorg. vvLEO had in de 

breedte te weinig teamdragende spelers om het vertrek van de dragende spelers op te vangen 

en het speelniveau van de teams te handhaven. De verwachting is dat met de plannen van de 

Technische Commissie dit probleem kleiner wordt.  
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- Met de aanstelling van de nieuwe kledingcommissie is het jeugdkledingbeheer nu weer tip-top 

op orde met zichtbare resultaten. 

- vvLEO heeft niet mogen deelnemen aan het internationale jeugdvoetbaltoernooi  ‘Top Of 

Holland’. Het aantal aanmeldingen van verenigingen was zó laag dat het toernooi alleen in zeer 

afgeslankte vorm kon plaatsvinden. Over de toekomst van ToH is nog niets bekend. 

 

2.1 Jeugdorganisatie 

Het vergt heel veel bestuurlijke en organisatorische capaciteit om het toenemende 

ambitieniveau van vvLEO in goede banen te houden en tot uitvoering te brengen. Vooral rond 

het jeugdvoetbal met het toenemende aantal betrokkenen. 

Er blijft behoefte aan extra commissieleden om belangrijke zaken tot uitvoering te laten brengen. 

vvLEO heeft enkele belangrijke ledenwervingsacties moeten laten lopen, het vvLEO 

informatieboekje werd niet geactualiseerd en het hetzelfde geldt voor het vvLEO jeugdplan. 

Verdere uitwerking van LEO 2.0 (visie) zijn op de plank blijven liggen. Alle aandacht was nodig 

voor de meest noodzakelijke taken. De behoefte aan extra vrijwilligers bleef onverminderd van 

kracht.  

Aan de andere kant zagen we dat in algemene zin het enthousiasme om bij vvLEO te horen 

groeit. Er kwamen signalen dat dit zich vertaalt naar nieuwe vrijwilligers. Maar eerst zien en dan 

geloven.  

De ontwikkeling van het jeugdvoetbaltechnischbeleid kon worden ondergebracht bij de 

Technische Commisie. De algemene werkwijze waarbij de TCie voorstellen doet die de JCie 

vaststelt bleek zeer goed werkbaar. 

De Senioren Commissie kreeg meer gestalte waardoor ‘overgang van jeugd naar senioren’ nu ook 

een ankerpunt in de senioren heeft. De verwachting is dat met de samenwerking tussen de 

seniorencommissie en de jeugdcommissie meer homogeniteit en integratie ontstaat tussen het 

jeugdvoetbal en het seniorenvoetbal. Dit zal meer eenheid in de vereniging brengen en de kloof 

tussen het zaterdag- en het zondagvoetbal verkleinen. 

Samen met de nieuwe commissies bleef de jeugdcommissie zoekende naar effectieve 

samenwerkingsverbanden. Er zal nog wel een seizoen voorbij gaan totdat werkwijzen de meest 

handige vorm hebben gevonden. De TCie en JCie hebben een waardevolle evaluatie gedaan en 

de conclusies vastgelegd. Met name op het gebied van het jeugdteamindelingsproces met daarin 

selectie en niet-selectie teams verwachten TCie en JCie grote verbeteringen (transparantie) te 

kunnen realiseren. Daarbij spelen de jeugdcoördinatoren een prominetere rol.      

We sloten het seizoen af met alle jeugdcoördinator functies bezet! Dit is een belangrijke mijlpaal. 

Jeugdcoördinatoren vervullen de brugfunctie tussen de jeugdteams en JCie. Met de 

jeugdcoördinatoren ontstaat er capaciteit om de vvLEO kaders en de dagelijkse praktijk nog 

betere op elkaar af te stemmen. Met hulp van de jeugdcoördinatoren zijn we in staat zijn om 

consistentie en integratie re realiseren door de leeftijdscategorieën heen. Dat brengt vvLEO 
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herkenbare en vergelijkbare werkwijzen in de afzonderlijke leeftijdscategorieën en een 

gemeenschappelijke agenda. 

Jeugdcommissie seizoen 2012-2013 

 

Functie Naam Aandachtsgebied Aangesteld Aftredend 

Jeugdvoorzitter Arend Ringnalda sturing 

jeugdoverkoepelende zaken 

en communicatie  

01-10-2008 01-10-2014 

Jeugdsecretaris Alice Jobing verslaglegging 

inkomende post 

jeugdledenadministratie 

jeugdspelerspassen 

01-07-2011 01-07-2014 

Jeugdwedstrijd-

secretaris 

Björn van Dalen wedstrijdzaken 

scheidsrechterscoördinatie 

coördinatie veldengebruik 

01-07-2011 01-07-2014 

Technisch Jeugd 

Coördinator 

nvt wordt herzien met het oog 

op TCie 

  

Lid A- en B-jeugd Klaas Bos vertegenwoordiging, 

aansturing en communicatie 

overkoepelende A- en B-

jeugdzaken 

01-07-2011 01-07-2014 

Lid C- en D-jeugd Henkjan Woltinge vertegenwoordiging, 

aansturing en communicatie 

overkoepelende  C- en D-

jeugdzaken 

01-07-2011 01-07-2014 

Lid E- en F-jeugd: VACANT Vertegenwoordiging, 

aansturing en communicatie 

overkoepelende E- en F-

zaken 

  

Lid algemene 

zaken jeugdzaken 

VACANT algemene JC ondersteuning 

en aanspreekpunt voor  

jeugdkledingCie en 

jeugdmaterialen 
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3 Seniorencommissie (SC) 

 

De laatste jaren is er meer aanwas vanuit de jeugd naar de senioren. Taken die verricht moesten ten 

behoeve van het seniorenvoetbal werden uitgevoerd door de senioren zelf,  het hoofdbestuur of 

door de Technische Commissie. 

Vanuit het Hoofdbestuur was er de behoefte meer zaken te delegeren die niet bij het bestuur 

thuishoorden. Het bestuur heeft eind 2011 hiertoe de oprichting van de Seniorencommissie 

bewerkstelligd. Begin 2012 is de Seniorencommissie van start gegaan en het seizoen 2012-2013 was 

het eerste volledige seizoen van de Seniorencommissie. 

Het seizoen 2012-2013 is van start gegaan met een damesteam, een 45+plus team, Old Stars en 6 

seniorenteams, dat helaas snel moest worden teruggedraaid naar 5 seniorenteams. 

De Seniorencommissie heeft als taak de voorwaarden voor het seniorenvoetbal te waarborgen. 

Daarbij is er zorg voor gedragen dat er op de zondagen bij alle wedstrijden een wedstrijdcoördinator 

aanwezig was en vooraf een scheidsrechter was geregeld. Dat er voor alle teams waar nodig 

gefaciliteerd werd in materiaal en kleding. 

In de loop van het seizoen werd bij de A-junioren de wensen en vragen ten aanzien van de overgang 

naar de senioren geïnventariseerd. 

Bij de seniorenteams werden de ervaringen van het afgelopen seizoen geëvalueerd en de wensen 

voor het komende seizoen in kaart gebracht. 

In de zomer is na voorbereidingen door de TC een contract met een trainer voor LEO 2 getekend. 

Een belangrijk punt dat nog steeds niet is afgerond is het op papier zetten van het  seniorenbeleid. 

Voor het einde van het kalender jaar hopen we dat dit in samenwerking met de Technische 

Commissie is afgerond. 

Het voorgaande seizoen heeft de seniorencommissie zich met een beperkt aantal taken bemoeid. De 

bezetting  wisselde. In de loop van het afgelopen seizoen is de bezetting van de Seniorencommissie 

uitgebreid en meer constant geworden, zie onder, en hopen we meer vorm te kunnen geven aan alle 

taken van de Seniorencommissie. 

Gedurende het jaar heeft Gerard de Rink en Edwin van Bruggen afscheid genomen van de 

seniorencommissie en zijn Christiaan Oostema, Robert Hogenbirk, Popke Gerlofs en Dominique 

Ziengs toegetreden. 

Leden en hun aandachtsgebieden: 

Christiaan Oostema  aanspreekpunt selectie 

Robert Hogenbirk  aanspreekpunt damesvoetbal 

Popke Gerlofs   aanspreekpunt overige seniorenteams, overgang jeugd naar senioren 

Wim Biemold   afvaardiging technische commissie 

Albert Talens   wedstrijdsecretariaat 

Jan Venema   scheidsrechterszaken 

Dominique Ziengs  overgang jeugd naar senioren 

Tom Scheers   voorzitter a.i., communicatie 

Afvaardiging naar hoofdbestuur, bij toerbeurt. 
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4 Technische Commissie (TC) 

 

In het Breed Technisch Overleg is de basis gelegd voor het ontstaan van een nieuwe commissie, 

gepositioneerd tussen de Jeugdcommissie enerzijds en de Seniorencommissie anderzijds. Deze 

nieuwe commissie werd als “Technische Commissie” ingesteld in februari 2013. Een 8-tal vrijwilligers 

gingen van start om verder invulling te geven aan het voetbaltechnisch beleid van de vvLEO, hierbij 

ondersteund/geadviseerd door de Technisch Coördinator, Theo Migchelsen. 

Middels een “aftrapbijeenkomst” op 14-maart-13 heeft de Technische Commissie zich gepresenteerd 

aan de vereniging. Het was een goedbezochte avond met ondersteuning van een gastspreker in de 

persoon van Peter Jeltema, Hoofd Jeugdopleiding van de Trots van het Noorden, FC Groningen. 

Met veel drive is de commissie daarna van start gegaan. In samenwerking met de Jeugdcommissie en 

Seniorencommissie is de Technische commissie betrokken geweest bij de aanstelling van de 

jeugdtrainers voor het seizoen 2013/2014, de aanstelling van de trainer van LEO 2, de teamindeling 

bij de jeugd en senioren. 

Verder hebben we andere betreffende commissies ondersteund bij de inventarisatie van materialen, 

kleding, sleutels ten behoeve van trainers. Daarnaast hebben we de stand van zaken m.b.t. de 

opleidingen van ons trainerscorps in kaart gebracht. 

Achter de schermen is er gewerkt aan de LEO Leerlijn (idee naar een concept basis) en aan delen van 

het Seniorenbeleid, wat gedurende het seizoen 2013/2014 afgerond zal worden in samenwerking 

met de Seniorencommissie.  

Ook zijn er contacten gelegd met diverse partijen (naast de KNVB), om te bekijken welke partijen ons 

het beste kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van onze LEO Leerlijn enerzijds, en de opleiding 

en ontwikkeling van onze (jeugd)trainers anderzijds. Eén van de resultaten is de opleiding van onze 

(jeugd)trainers in de Total Soccer Methode, die in deze periode plaatsvindt op de vrijdagavond. 

In het jaar dat de Technische Commissie actief is geweest, is het nog zoeken geweest naar de juiste 

afstemming met de beide andere voetbalcommissies (SC/JC). Soms was het voor een ieder nog niet 

helemaal helder, wie op welke gebied nu de leidende rol had en wie de ondersteunende/adviserende 

rol. Dit heeft zeker op sommige moment tot (meer) onduidelijkheid geleid. Door frequente evaluatie 

is er steeds meer sprake van afstemming en taakafbakening, al zal dat ook in het seizoen 2013/2014 

nog wel de nodige energie kosten. 

Aan het einde van het seizoen heeft Wim Smit er voor gekozen om te stoppen als lid van de 

Technische Commissie. Bij deze willen wij Wim bedanken voor zijn enorme inzet voor de Technische 

Commissie vanaf de start tot het einde van het seizoen. 

 


