
 
  
 
  

INFORMATIEBOEKJE 
VOOR 

SPELERS EN OUDERS 
 
 
 

VOETBAL 



VOETBAL BIJ v.v. L.E.O. (Loon)   

1. Inleiding  3  
 
2. Voetbalvereniging L.E.O. 4  

 Algemeen 4  
 Clubblad 4  
 KNVB 4  
 Sponsors 4  

 
3. Jeugdvoetbal 5 
3.1 Algemeen uitgangspunt 5  
3.2 Wetenswaardigheden  6 

 accommodatie  6 
 kleding en schoenen 6  
 verzorging 7  
 afzeggen en afgelastingen  7  
 vervoer  7  
 vakanties 7  

3.3 Activiteiten  
 trainingen  8  
 wedstrijden  8  
 toernooien  9  
 andere verenigingsactiviteiten  9  

3.4 Aanmelding nieuw lid 10 
3.5 Indeling van de jeugd  

 team- en leeftijd Indelingen 11 
 
4. Organisatie en begeleiding  

 Jeugdcommissie (JC)  12  
 Jeugdtrainers en begeleiders  12  
 Ouders 12 
 Organigram v.v. L.E.O. 13  

 
5 Verwachtingen 

 Speler; “Reglement voor de jeugdspeler”  14 
 Ouders 16 
 Trainers/leiders 16 
 Jeugdcommissie 16 

 
6 Tot slot 17  
 
7 Belangrijke telefoonnummers 20 
  



       Versie 1.4 Infoboekje v.v. L.E.O. (Loon) / april 2013 3 

1. Inleiding  
 
V.v. L.E.O. (voetbalvereniging Loon En Omstreken) is een actieve voetbal 
vereniging waar, naast het voetbal, tal van andere activiteiten georganiseerd 
worden. In het tweewekelijkse clubblad informeren wij onze leden o.a. over de 
te spelen wedstrijden, wedstrijd uitslagen, verslagen en activiteiten.  
 
Dit informatieboekje geeft u een algemeen overzicht van de activiteiten van de 
v.v. L.E.O. en van het jeugdvoetbal bij v.v. L.E.O. in het bijzonder. Het boekje is 
bestemd voor iedereen die nog niet zo bekend is met de v.v. L.E.O., die er iets 
meer over wil weten of die overweegt om bij v.v. L.E.O. te komen voetballen. 
  
Als u na het lezen van dit boekje behoefte heeft aan meer informatie, kijk dan 
even op de website van v.v. L.E.O. (www.vvleo.nl).  
 
U bent natuurlijk ook altijd welkom om een kijkje te nemen bij onze wedstrijden 
op sportpark "De Marsdiek" In Loon! 
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2. Voetbalvereniging L.E.O.  
 

 Algemeen  
 De voetbalvereniging L.E.O. is opgericht op 12 juni 1932. v.v. L.E.O. is een 

vereniging met een gemoedelijk dorpskarakter waar voetbal wordt 
beschouwd als een leuke bezigheid en waar prestatie hand in hand gaat 
met sportiviteit en ontspanning. De vereniging heeft een organisatie die 
nagenoeg geheel uit vrijwilligers bestaat. v.v. L.E.O. is een vereniging 
waar iedereen zich snel thuis voelt! 

 
 Clubblad  

 Het clubblad van v.v. L.E.O. verschijnt elke 2 weken online, en zal niet 
meer worden uitgegeven in bladvorm. Het clubblad (= website) is het 
contact tussen vereniging en de leden/donateurs en kan worden 
gedownload van de site.  

 
 K.N.V.B.  

 V.v. L.E.O. heet bij de K.N.V.B. v.v. L.E.O. (Loon), dit omdat er in 
Nederland ook een Fc LEO (Leens) bestaat. In dit infoblad ziet u dit 
terugkomen in de voettekst en heeft u nodig als u op de website van de 
K.N.V.B. wilt zoeken naar v.v. L.E.O. 

 De vereniging speelt met al haar teams in de competitie van de K.N.V.B.  
 

 Sponsors  
 Zonder onze sponsoren is het niet mogelijk om alle teams te voorzien 

van goede kleding en materialen. Weet u iemand of wilt u zelf een 
sponsor bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met de 
Sponsorcommissie van v.v. L.E.O. 
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3. Jeugdvoetbal  
 
3.1 Algemeen uitgangspunt. 
 
Algemeen uitgangspunt van het jeugdvoetbal bij v.v. L.E.O. is om alle 
jeugdspelers op hun eigen niveau een gelijke kans te bieden om het voetbalspel 
zo goed mogelijk te leren en plezier en binding te ervaren binnen en met de 
vereniging.  
 
Dit uitgangspunt houdt nadrukkelijk in dat 'prestatievoetbal' niet ten koste gaat 
van de aandacht voor de lagere teams en dat naast het voetbal veel aandacht 
wordt besteed aan activiteiten in de sfeer van gezelligheid, promotie en 
clubbinding.  
 
Om dit uitgangspunt te kunnen realiseren zijn de volgende zaken van belang:  
 

 goede organisatie met een duidelijke structuur  
 persoonlijke benadering van spelers en ouders  
 toegewijde begeleiding van de teams 
 gelijkwaardige behandeling van de teams  
 het nastreven van een vaste gedragslijn binnen de jeugdafdeling  

 
De jeugdcommissie heeft bovengenoemde zaken verwerkt in het Jeugdplan.  
Dit Jeugdplan ligt ter inzage in de bestuurskamer van de v.v. L.E.O. kantine, of u 
kunt dit Jeugdplan lezen op de website v.v. L.E.O. (www.vvleo.nl).  
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3.2 Wetenswaardigheden  
 

 Accommodatie. 
 De accommodatie van v.v. L.E.O. is gevestigd op het sportpark "De 

Marsdiek" aan de Peeloërweg te Loon. De accommodatie bestaat uit 
een hoofdveld, een kunstgrasveld, een klein trainingsveld en het 
pupillenveld ook met kunstgras.  

 
 Kleding en schoenen.  

 De kleding van de teams is een belangrijk visitekaartje voor de 
vereniging. Het verenigingstenue van v.v. L.E.O. bestaat uit een blauw 
shirt, een witte broek en blauwe kousen. Bij het spelen van wedstrijden 
is dit tenue verplicht. Het wedstrijdtenue wordt beschikbaar gesteld 
door v.v. L.E.O. 

 Tijdens de trainingen is de kleding geheel vrij en kan aangepast worden 
aan de weersomstandigheden (bv. trainingspak). De trainingskleding en 
de voetbalschoenen dienen zelf aangeschaft te worden. 

 
 Om blessures te voorkomen is het dragen van scheenbeschermers bij 

trainingen en bij wedstrijden verplicht.  
 Op het veld wordt altijd gevoetbald op voetbalschoenen. Als er wordt 

getraind op het kunstgras, dan gaat dat het beste op voetbal¬schoenen 
met kleine noppen of de speciale kunstgrasschoenen. Bij de aanschaf 
van voetbalschoenen voor de jeugd kunt u het beste schoenen met een 
volle noppenzool kopen; dus schoenen met zoveel mogelijk noppen. 
Voor kindervoeten zijn schoenen met veel noppen namelijk veel beter 
dan schoenen met weinig noppen. Koop zeker geen voetbalschoenen 
met afschroefbare noppen!  

 Kleding kunt u via de vereniging aanschaffen bij kledingbeheer jeugd. 
Hiermee steunt u dan tevens het jeugdvoetbal bij v.v. L.E.O. 
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 Verzorging. 
 Naast een goede training is voor de wedstrijden ook een goede 

verzorging belangrijk. Zeker bij de oudere jeugd kunnen 'echte' 
blessures optreden die direct goed behandeld moeten worden. In het 
clubgebouw is altijd een goed uitgeruste verbandtrommel aanwezig, 
waar leiders/trainers bij wedstrijden en trainingen gebruik van kunnen 
maken. Bij toernooien van v.v. L.E.O. zijn altijd bevoegde EHBO'ers 
aanwezig.  

 Ook de persoonlijke verzorging en hygiëne is heel belangrijk.  
 Als regel geldt dat elke speler zich na afloop van de training kan 

douchen. Na de wedstrijd is douchen verplicht! 
 Neem dus altijd een handdoek en zeep (eventueel doucheslippers) 

mee! 
 

 Afzeggen en afgelastingen. 
 Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind door omstandigheden niet 

kan spelen. Geef dit a.u.b. zo snel mogelijk door aan de leider. Er kan 
dan zo nodig aanvulling uit andere teams worden geregeld.  

 Door weersomstandigheden en gesteldheid van de velden kan het 
voorkomen dat een wedstrijd moet worden afgelast. In deze gevallen 
wordt u z.s.m. door de trainer of leider van het team op de hoogte 
gesteld. Algehele afgelastingen door de KNVB worden aangekondigd op 
teletekst pagina 603 afdeling “Noord”.  

 
 Vervoer. 

 Het vervoer naar de uitwedstrijden wordt georganiseerd door de 
begeleiders, waarbij de ouders van de spelers worden ingeschakeld.  

 
 Vakanties.  

 Voor de jeugd wordt tijdens de schoolvakanties in principe geen 
training gegeven, tenzij de trainers anders bepalen. 
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3.3 Activiteiten  
 

 Trainingen.  
 De wekelijkse trainingen zijn voor het leren voetballen natuurlijk heel 

belangrijk. Het is de doelstelling om voor alle teams twee 
trainingsmomenten per week te hebben. Tijdens de winterperiode 
trainen de F-pupillen zoveel mogelijk in de zaal. De overige teams trainen 
het hele seizoen door buiten (behalve bij sneeuw en opdooi). 

 
 Wedstrijden. 

 Van begin september t/m november en vanaf begin maart t/m mei 
worden er in principe elke zaterdag competitiewedstrijden gespeeld. Op 
de website zien waar en wanneer uw kind moet spelen.  

 In mei/juni wordt door alle teams deelgenomen aan enkele toernooien.  
 In de wintermaanden december t/m februari wordt er op de zaterdagen 

door de meeste F-, E- en D-pupillen zaalvoetbalcompetitie gespeeld.  
 

 Toernooien. 
 In mei/juni worden door diverse verenigingen in de regio toernooien 

georganiseerd. Alle teams zullen aan enkele toernooien in hun categorie 
deelnemen.  

 
 
De begeleiders reiken aan het begin van het seizoen aan alle spelers een 
overzicht van de te spelen wedstrijden uit. Hierin staat ook vaak het schema 
vermeld wanneer en welke ouders ingepland staan om te rijden naar 
uitwedstrijden. Door omstandigheden kan dit schema in de loop van het seizoen 
wijzigen (bijv. afgelastingen in verband met weersomstandigheden). Raadpleeg 
altijd het clubblad, de website en teletekst voor de meest recente informatie!  
Soms worden ook in augustus ter voorbereiding van het seizoen enkele 
vriendschappelijke oefenwedstrijden georganiseerd.  
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 Andere verenigingsactiviteiten. 
  
Naast de trainingen en wedstrijden wordt door een activiteitencommissie 
van de vereniging nog een groot aantal andere verenigingsactiviteiten voor 
de jeugd georganiseerd.  

 Elke keer dat het eerste seniorenteam van v.v. L.E.O. thuis speelt wordt 
een F-pupil verkozen tot 'Pupil van de week'. Deze pupil van de week 
wordt in het zonnetje gezet en mag assisteren bij de wedstrijd.  

 Jaarlijks wordt in december/januari een zaalfamiliedag georganiseerd. 
Op deze dag worden voor de F-, E- en D-pupillen en C-, B- en A-junioren 
in een sporthal diverse leuke spelletjes georganiseerd.  

 Ongeveer een keer per 1,5 jaar wordt er een meerdaagse Jeugdkamp 
georganiseerd. Dit jeugdkamp is elke keer weer een doorslaand succes! 

 Met Pasen worden op het v.v. L.E.O. complex wedstrijden gespeeld om 
de "Top of Holland Trophy". Een internationaal Jeugdtoernooi dat wordt 
afgewerkt op de sportvelden van Achilles 1894, Asser Boys, LTC en v.v. 
L.E.O. 

 Ter afsluiting van het seizoen is het de doelstelling om nog wedstrijden te 
organiseren tussen de ouders en de jeugdteams.  
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3.4 Aanmelding nieuw spelend lid 
 

 Uw kind wil op voetbal en heeft gekozen voor v.v. L.E.O. Het 
aanmeldingsformulier kan gedownload worden vanaf de website 
www.vvleo.nl.  
Het formulier dient u ingevuld en ondertekend te sturen naar de 
ledenadministratie. 
Ledenadministratie v.v. L.E.O. 
t.a.v. Mevr. R. Boelens 
Balloërweg 3  
9409 TN Loon 
 
De aanmelding is minimaal tot het einde van het seizoen en wordt 
telkens met één volledig seizen verlengd, 
 
Na de aanmelding van uw zoon of dochter zal de coördinator buiten 
bestuur contact met u opnemen om te laten weten in welk team uw 
kind wordt ingedeeld. De trainingstijd en de naam van de trainer/leider 
wordt dan aan u meegedeeld.  

 
3.5 Indeling van de Jeugd  
 

 Team- en leeftijd indelingen  
 

v.v. L.E.O. heeft momenteel geen meisjes- of een damesteam, nieuwe 
leden zowel jongen/meisje, wordt naar leeftijd ingedeeld in de volgende 
categorieën:  
6 t/m 8 jaar:  F pupillen  
8 t/m 10 jaar:  E pupillen  
10 t/m 12 jaar:  D pupillen  
12 t/m 14 jaar:  C junioren  
14 t/m 16 jaar: B junioren  
16 t/m 17 jaar:  A junioren  
 
Voor de categorie indeling is de leeftijd op 1 januari voorafgaand aan het 
seizoen bepalend. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid 
om voor spelers dispensatie (spelen in een lagere categorie) aan te 
vragen.  
vv LEO heeft aan het begin van het seizoen 2011/2012; o.a. 8 F-teams en   
11 E-teams. 

 
 
 

www.vvleo.nl
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Het aantal teams is natuurlijk afhankelijk van het aantal leden en kan per 
(deel)seizoen wijzigingen. Hetzelfde geldt voor de indeling van de spelers. 
Prestatie en plezier zijn twee factoren die nauw met elkaar samenhangen. 
Op basis van dit gegeven wordt daarom met zorg de indeling van de teams 
vastgesteld.  
 
Dit betekent in de praktijk dat bij iedere categorie één tot twee 
selectieteams worden samengesteld, waarbij de nadruk zal liggen op 
voetbalkwaliteiten en prestaties. Terwijl bij de overige teams de nadruk 
meer zal liggen bij sociale aspecten. De teamindeling aan het begin van ieder 
(deel) seizoen komt tot stand d.m.v. een overleg tussen coördinatoren, 
trainers en leiders.  
Bij de instroom van nieuwe leden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met indeling bij vriendjes, vriendinnetjes etc., mits numerieke aspecten voor 
teamindelingen dat toestaan. Tussentijdse wijzigingen worden tot een 
minimum beperkt, maar zullen in bijzondere situatie worden toegestaan. 
Door de hoge instroom van nieuwe leden bij de F-pupillen, is de kans op 
tussentijdse wijzigingen bij deze categorie het grootst.  
In het v.v. L.E.O. jeugdplan kunt u uitgebreide informatie vinden over het 
indelings- en wisselbeleid.  
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4. Organisatie en begeleiding  
 

 Jeugdcommissie  
o De jeugd wordt in de vereniging vertegenwoordigd door een aparte 

jeugdcommissie (JC) De leden van de JC staan vermeld op de website 
van v.v. L.E.O. 

o De jeugdcommissie komt eens per twee weken in het clubgebouw in 
een vergadering bijeen om de jeugdzaken te bespreken.  

o Gedurende het seizoen is elke zaterdag een vertegenwoordiger 
(“bestuurslid van dienst”) van de jeugdcommissie in de bestuurskamer 
aanwezig, behalve gedurende het zaalseizoen. Indien u vragen, 
opmerkingen en/of suggesties heeft t.a.v. het jeugdvoetbal bij v.v. 
L.E.O. dan kunt u op deze dag altijd bij deze persoon terecht. 

 
 Jeugdcoördinatoren. 

o Voor elke leeftijdscategorie pupillen is een “jeugdcoördinator buiten 
bestuur” aangesteld. De jeugdcoördinator is het aanspreekpunt van de 
categorie. Tevens regelt hij/zij samen met de leiders en trainers de 
teamindeling. 

 
 Jeugdtrainers en begeleiders.  

o De trainers en begeleiders zijn allen vrijwilligers. De meeste van deze 
trainers hebben een cursus gevolgd.  

o Regelmatig overlegt de jeugdcommissie met alle trainers/begeleiders 
over de gang van zaken. Tussendoor vindt regelmatig afstemming plaats 
tussen trainers, begeleiders en jeugdcommissie.  

 
 Ouders. 

 
De JC organiseert eens keer per jaar een avond voor de ouders van 
jeugdvoetballers bij v.v. L.E.O. Tijdens deze avond wordt het reilen en 
zeilen van de jeugdteams doorgesproken en is er uitgebreid ruimte voor 
vragen, opmerkingen en suggesties. Als u vragen, opmerkingen of 
suggesties heeft over het jeugdvoetbal bij v.v. L.E.O. dan kunt u natuurlijk 
ook altijd de begeleider van het team van uw kind of “de jeugdcoördinator 
buiten bestuur” van de categorie waarbij uw kind speelt aanspreken!  
Aan het begin van zowel de najaarscompetitie als de voorjaarscompetitie 
worden vaak nieuwe F-pupillen teams samengesteld en ingeschreven bij 
de K.N.V.B.  
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Bedenk dat een jeugdteam niet kan trainen zonder trainer en geen 
wedstrijden kan spelen zonder een leider!!! Bent u als ouder 
geïnteresseerd om een jeugdteam te trainen en/of te begeleiden, neem 
dan contact op met de coördinator buiten bestuur van de desbetreffende 
categorie. 

 
 

 Organigram v.v. LEO (volgens het v.v. L.E.O. jeugdplan) 
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5. Verwachtingen 
“Reglement voor de jeugdspeler” (volgens v.v. L.E.O. jeugdplan). 
De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een 
goede opleiding en begeleiding van de spelers. Hierbij is elke speler even 
belangrijk. Naast wedstrijden worden er ook nevenactiviteiten 
georganiseerd. Voetbal is een teamsport en vindt plaats binnen een 
vereniging. Dit betekent per definitie geen vrijblijvendheid. Dit houdt dus 
in dat iedere jeugdspeler zijn of haar bijdrage levert om voorgaande 
mogelijk te maken.  

 
1. Wees op tijd bij de training en de wedstrijd. Afmelden doe je zo vroeg 

mogelijk bij trainer respectievelijk leider. 
2. Train in principe altijd en met inzet. Inzet betekent onder andere: 

a. Opdrachten accepteren 
b. Maximaal willen presteren 
c. Nooit opgeven 
d. Elkaar helpen en stimuleren 

3. Zorg dragen voor het in goede staat verkeren van tenue en 
voetbalschoenen. Schoenen met vaste noppen zijn het beste voor de 
voeten (zeker tot 12 jaar). 

4. Volg de aanwijzingen van de leider en trainer op. 
5. Houdt het veld en de gebouwen netjes. 
6. Wees zuinig op de ballen en andere materialen. 
7. Gedraag je correct tegen medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, 

enz. Ga respectvol met elkaar en ook met tegenstanders om (Fair 
Play). Discriminatie wordt niet geaccepteerd binnen v.v. L.E.O. 

8. Verzorg jezelf goed: douchen na de training is gewenst, na een 
wedstrijd is dit verplicht. 

9. Draag geen sieraden (kettinkjes, horloges, ringen) of losse kleding 
(ritsen) tijdens de training en de wedstrijd. 

10. Het is verplicht altijd scheenbeschermers te dragen zowel tijdens de 
training als wedstrijd. 

11. Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen. Een 
eventuele slidingbroek moet van dezelfde kleur zijn als de 
voetbalbroek. 

12. Informeer de trainer en leider over bijzonderheden (bijv. dat je ziek 
bent geweest). 

13. Roken en het gebruik van alcoholhoudende drank en drugs is voor 
geen enkele jeugdspeler toegestaan tijdens de training, wedstrijd of in 
de kleedlokalen en kantine. 

14. Wangedrag in het veld of daarbuiten wordt niet geaccepteerd en zal 
leiden tot sancties. 
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Bespreek ideeën wensen of problemen met de leider of trainer. Levert dat niets 
op, neem dan contact op met de jeugdcoördinator en eventueel daarna met de 
Jeugdcommissie.  
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Van de ouders wordt verwacht:  
 

 belangstelling of (nog mooier) enthousiasme voor de voetbal prestaties 
van hun kind(eren). Uw zoon/dochter zal het waarderen! 

 positief gedrag langs de lijn; geen afbrekende kritiek op spelers of 
scheidsrechters. 

 vragen, opmerkingen en suggesties over het jeugdvoetbal doorgeven aan 
de begeleiders of jeugdcommissie. 

 bijwonen van de ouderavonden. 
 zich (eventueel) beschikbaar stellen als leider. 
 Conflicten met leiders/trainers of scheidsrechters voorleggen aan de 
coördinator van zijn categorie buiten bestuur. 

 
Van de jeugdtrainers/begeleiders wordt verwacht:  
 

 in principe hetzelfde als wat verwacht wordt van de jeugdspelers. 
 zorgen voor leerzame en onderhoudende trainingen; dus trainen met 
plezier  

 contact onderhouden/afstemmen met trainers/begeleiders. 
 organiseren van vervoer in overleg met de ouders. 
 positief coachend en kweken van sfeer en teamgeest.  
 serieus nemen van jeugdvoetbal op alle niveaus.  
 bijwonen van de jeugdleiders/trainers vergaderingen.  

 
Van de jeugdcommissie (JC) wordt verwacht:  
 

 een goede organisatie van de jeugdafdeling.  
 een goede mix van plezier en prestatie voor alle jeugdleden.  
 verantwoording te dragen voor alles wat er gebeurt bij de wedstrijden, 
trainingen en nevenactiviteiten van de jeugd.  

 bereikbaar te zijn en open te staan voor suggesties en wensen.  
 knelpunten serieus te nemen en in goed overleg met alle betrokkenen op 
te lossen.  

 zorg dragen voor goed spelersmateriaal.  
 wedstrijden van de jeugd bij te wonen.  
 zorg dragen voor de nodige informatie in het clubblad.  
 organiseren van jeugdactiviteiten. 
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6. Tot slot 
 
Verder heeft v.v. L.E.O. vier seniorenteams en een groep veteranen, de "Old 
Stars". De Old Stars trainen alleen en doen niet mee aan de competitie, ze zullen 
alleen af en toe een vriendschappelijke wedstrijd spelen. 
 

 Competitieniveau 2011 
De v.v. L.E.O. senioren teams spelen allen in de competitie van de 
K.N.V.B. District Noord.  
L.E.O. 1 speelt in de 3e klasse; L.E.O. 2, 3 en 4 spelen in de reserve-
klassen. 

 
Zonder sponsoren kan ook een voetbalvereniging als v.v. L.E.O. niet. Zij zorgen er 
voor dat er materiaal gekocht kan worden om te kunnen voetballen.  
 
Daarnaast zijn er vele andere sponsoren die verschillende v.v. L.E.O. teams in 
nieuwe tenues gestoken hebben. 
 
Wie belangstelling heeft om bij de v.v. L.E.O. te komen voetballen, te 
scheidsrechteren, leider te worden, donateur te zijn of op een andere manier 
betrokken wil zijn, kan contact opnemen met één van de bestuursleden van v.v. 
L.E.O. 
 
Belangstellenden voor spelend lid kunnen altijd zonder verplichtingen een aantal 
keren meetrainen. Neem contact op met de jeugdcoördinator buiten bestuur. 
 
Als je van voetbal en gezelligheid houdt kom dan bij v.v. L.E.O. in Loon! 
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  0592 – 34 30 12 
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 Balloërweg 3 

     9409 TN Loon 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
 
 
Hoofdbestuur:                   email: hoofdbestuur@vvleo.nl 
 
Voorzitter Wim Hoving 06-53246654   
Penningmeester Henk Zuiderveld 370807 
Secretaris Jan Ubels                         374696 
Ledenadministratie Roelie Boelens 342177 
                                            roelieboelens@gmail.com  
Faciliteiten/communicatie Hans-Martien Jans          06-13140557 
Lid/jeugdzaken Arend Ringnalda             372041/06-81640685 
 
Technisch Coördinator: 
Theo Migchelsen                                               06-21260456 
 
Jeugdcommissie:              email: jeugdbestuur@vvleo.nl 
Jeugd voorzitter Arend Ringnalda 06-81640685 
Jeugd secretaris Alice Jobing 375615 
Jeugd wedstrijdsecretaris Björn van Dalen      06-29492594 
Jeugd Tech. coördinator VACANT  
Lid A&B en keeper zaken Klaas Bos                        06-51608239 
Lid C&D zaken Henk Jan Woltinge          347290 
Lid E&F zaken VACANT 
Lid algemene zaken VACANT 
 
Jeugdcoördinatoren: 
Coördinator A Jan Roelf Datema           06-53265115 
Coördinator B Jan Roelf Datema           06-53265115 
Coördinator C Guido Visser                   370990 
Coördinator D Nol van de Haterd          06-51920694 
Coördinator E Berthus Krijgsman          06-30549360 
Coördinator F Renate de Jong             06-29324423          
 
Hoofdtrainer 
Freddy Strating                                        06-54202339   
 
Overigen Trainer 
Frank Klunder      
 
Technische Commissie  
Voorzitter  Nico de With                
Senioren & Dames               Wim Biemold                 371425 
Bovenbouw Jeugd(Dt/mB)   Martin Brouwer 
Onderbouw Jeugd(Ft/mE)    Gerard Slagter  
 
Wedstrijdsecretaris Senioren  
Albert Talens                                                   371441/06-25367579 
 
Keepertrainers 
George Kuntz                                         340050  
Cornelis Dussel 
 

 
 
Kantine 343012 
 
Commissies: 
Bijzondere Activiteiten Commissie 
Marlies de Boer                     375482 
Kantinebeheer 
Jannie Joling                345178/06-30104034 
Veldenbeheer 
Klaas Boelens   343837 
Materiaalcommissie 
VACANT  
Kledingbeheer senioren 
Roelie Boelens      342177 
Materiaalbeheer jeugd 
Dirk de Boer 865345 
Kledingbeheer jeugd 
Thea Harmelink  399504 / 06-15234882 
Jolanda Rats-van Lint 
Liesbeth Kalsbeek 
 
Redactie clubblad 
Email: redactie@vvleo.nl 
Henk Greving  341699 
 
Website beheerder: 
Cor Weersing 347613 
Sporttext beheer (RTV-Drenthe, teletekstpagina 355) 
Cor Weersing 347613 
 
Sponsorcommissie:  
Email: sponsor@vvleo.nl 
 
Verzorger: 
Erik van Achteren 06-13658658 
 
Scheidsrechters coördinatoren jeugd: 
Björn van Dalen 06-29492594 
 
Coördinatoren 4x4: 
E pupillen Jan Pieter Oving  373605 
F pupillen Hans-Martien Jans 06-13140557 
 
Vrienden van Leo : vrienden@vvleo.nl 
 
Vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@vvleo.nl 
Saskia Jans/Evelien Schiphof 

 


