
 
Notulen ledenvergadering 2 november 2012 

 
Aanwezig:  18 leden (incl. bestuur) 
Afwezig m.k: Albert Rademaker, Jan-Harm van der Laan 

  
 
1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom. In zijn inleiding 
memoreert de voorzitter enkele verworvenheden van het afgelopen seizoen: ontstaan 7x7 
voetbal, het nieuwe kunstgras, de oprichting van de Senioren Commissie (SC), het plaatsen van 
de luifel, het inschrijven van meer leden en teams, de scheidsrechters die door de KNVB in het 
zonnetje zijn gezet en tot slot de dug-outs die passend in LEO-blauw zijn geschilderd. 

 
2. Aanvulling op de agenda 

In de agenda wordt ten onrechte gesteld dat Roelie Boelens aftredend is.  
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor een vrij te vallen functie. 
Onder punt 9 wenst de voorzitter de volgende onderwerpen nog toe te voegen:  
- Inzet technisch coördinator 
- Opknappen kantine 

  
3. Mededelingen en notulen 

45+ voetbal dankt vvLEO bij monde van Geert ten Brink voor de geboden mogelijkheden 
hiertoe; Ben van Duijvenvoorde meldt dat de Vrienden van LEO zijn doorgestart.  
De notulen van de ledenvergadering dd 27 september 2011 worden vastgesteld met één 
wijziging: ad 11, statuten wijzigen in notulen.  

  
4. Jubilea 

Roelof Luit wordt, na 40 jaar actief te zijn geweest al voetballer en scheidsrechter, toegesproken 
door de voorzitter. Hem wordt het bijbehorend insigne overhandigd. 

  
5. Jaarverslag (algemeen, jeugd en senioren)  

Het concept verslag is zonder SC deel op de website geplaatst wordt opgemerkt.  Dit klopt 
omdat dit deel niet tijdig klaar was. Ter vergadering was het SC deel inmiddels toegevoegd.  
Het jaarverslag wordt doorgenomen. De bijzonderheden/aanpassingen: 
o Jan Venema is niet de voorzitter van de SC. Hij heeft zich vanwege gezondheidsredenen 

teruggetrokken als SC vertegenwoordiger in het hoofdbestuur. De voorzitter roept de SC op 
een nieuwe afgevaardigde te benoemen. 

o Jan Ubels is kort na het begin van het seizoen benoemd tot secretaris. 
o HB-leden worden benoemd voor 3 jaren en nemen in het rooster van aftreden de positie in 

van het HB-lid dat zij opvolgen. Zo wordt voorkomen dat het HB gelijktijdig in zijn geheel 
aftreedt.  

o De vergadering raadt het bestuur aan om contracten en gedragscodes etc. compact te 
houden om een afschrikeffect tegen te gaan. 

o Op pagina 6 wordt de mogelijkheid van aankoop van grond gekoppeld aan het uitschrijven 
van een buitengewone ALV. 

o Vanuit de jeugdcommissie wordt opgemerkt dat ondanks de grote schare vrijwilligers meer 
vrijwilligers een punt van zorg is. Door het instellen van de vrijwilligerscommissie ontstaat 
zicht op verbeteringen.  

o Dick Vink merkt op dat hij als wedstrijdsecretaris heeft gefungeerd voor Bjorn, hetgeen niet 
staat vermeld. 

Het jaarverslag wordt met vastgesteld inclusief de aanpassingen.  
  

  
6. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie, vaststelling jaarrekening. 



De penningmeester meldt dat we een financieel goed jaar achter de rug hebben. Er is een winst 
van 5.500 geboekt. Dit wordt verklaard door de hogere bijdragen van ouder wordende jeugd, 
hogere kantineopbrengsten en iets meer (eenmalige) sponsoring. 
Er worden enkele vragen gesteld waaronder de vraag of de post diversen voortaan iets beter 
gespecificeerd kan worden. De penningmeester zegt dit toe. 
De kascommissie kon geen fouten in de verantwoording ontdekken inclusief het gecontroleerde 
deel van Vrienden van vvLEO en stelt de vergadering derhalve voor de penningmeester 
decharge te verlenen. De vergadering verleent de penningmeester decharge. 

  
7. Verkiezing kascommissie 

De oude kascommissie bestaat uit: Albert Talens, Reint Meems en Jeroen Klok (reserve). 
Als nieuwe leden van de kascommissie worden benoemd: Albert Talens, Ben van 
Duijvenvoorde en Tom Scheers (reserve). 

  
8. Bestuursverkiezing 

Henk Zuiderveld wordt herbenoemd voor 3 jaar. 
  

9. Plannen voor het seizoen 2012-2013 
o Tegengaan seksueel ongewenst gedrag  

In de vergadering bestaat een groot draagvlak tot het verplicht stellen van een VOG met 
ingang van het seizoen 2013-14 voor alle jeugdfuncties. De vergadering geeft aan 
voorstander te zijn van een ruimere toepassing van de VOG..  

o Extra veld 
De voorzitter geeft toelichting op de gang van zaken om een extra veld te realiseren. We 
streven om in september 2013 een extra (gras) veld in gebruik te kunnen nemen achter het 
nieuw kunstgras veld. Dit houdt in dat we meer speel- en trainingscapaciteit hebben. Door te 
spreiden kunnen we het hoofdveld meer belasten voor trainingen.  
De optie tot aankoop is gedaan om mogelijke bezwaren te kunnen weerleggen. 

o Overig 
 Er is een Technisch Coördinator (TC) aangesteld om de continuïteit en eenheid van 

training/opleiding uit te voeren. Tegelijkertijd wordt de technische commissie opnieuw 
opgetuigd. De TC begeleidt trainers, werkt het technisch beleid uit en adviseert 
daarover, verzorgt invalwerk voor onder bemenste teams. 

 Er wordt een integraal plan gemaakt om meer sfeer te creëren in de kantine en om de 
toilet-groep te moderniseren. 

  
10. Begroting/exploitatie 2012-2013  

o Voor de verbouwplannen ligt via een oud besluit al een mandaat aan het bestuur om van 
20.000,- De vergadering handhaaft dit besluit richting de toekomst. 

o Kan de energiekosten omlaag? Er wordt een check-up gedaan om tot een besparingsplan te 
komen. In dit kader wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de verlichting op het achterste 
veld ter plaatse te schakelen. 

De begroting wordt door de vergadering akkoord bevonden. 
  

11. Rondvraag 
Albert Talens: kan er weer een brochure voor nieuwe jeugdleden komen? Arend Ringnalda 
zoekt dit nader uit. 
Klaas Boelens: het parkeren aan de weg leidt tot onveilige situaties op zaterdagen. Wim Hoving 
neemt dit punt mee in zijn gesprekken met de gemeente. 
Roelof Luit: scheidsrechters worden niet altijd netjes opgevangen. Aandachtspunt wordt 
doorgeleid. 
Roelof Zuidberg: het gebruik van jeugddoeltjes verloopt nog steeds chaotisch. Hans Martien 
Jans pakt dit op. 

 
12. Sluiting 

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


