
 
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. 


