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Loon, 6 maart 2012 

‘pilot’ kaboutervoetbal vvLEO 

 voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar 

 op woensdagmiddag van 14:00 tot 14:45 uur 

 vanaf woensdag 7 maart 2012  

 achterste kunstgrasveld vvLEO 

 vragen of aanmelding ter plaatse bij trainer Jan Nijborg of via jeugdbestuur@vvleo.nl 

 aanmelding geschiedt via het reguliere vvLEO aanmeldingsformulier 

vvLEO vindt het een groot compliment dat ouders in toenemende mate kinderen van 4 of 5 jaar oud 

willen aanmelden als vvLEO-lid. Hoe eerder jonge kinderen deel uit kunnen maken van het 

vertrouwde vvLEO verenigingsleven hoe mooier vinden wij. 

Sommige verenigingen spreken over kaboutervoetbal. Tot dusver voorzag vvLEO daar niet in, maar 

vvLEO overweegt om haar beleid bij te stellen op dit punt. Kaboutervoetbal kan zodra vvLEO 

daarvoor het kader heeft vastgesteld en mits het betreffende beleid duurzaam kan worden 

uitgevoerd. 

Vooruitlopend hierop is pupillentrainer Jan Nijborg bereid om bij vvLEO een voorzichtige start te 

maken (pilot). Op basis van de ervaringen in de komende maanden gaat de jeugdcommissie zich 

verder in het onderwerp verdiepen met als doel om voor het einde van dit seizoen (juni 2012) vast 

te stellen of dat vvLEO kaboutervoetbal in vvLEO blijvend kan zijn, aan welke activiteiten behoefte is 

en binnen welk kader het moet plaatsvinden. Vooralsnog voorziet vvLEO niet in wedstrijden en 

wedstrijdkleding voor deze ledencategorie. 

De sleutel voor succes is om voldoende trainers/spelbegeleiders voor onze kabouters te krijgen en te 

houden. vvLEO werkt overwegend met belangenloze vrijwilligers zoals ouders en verzorgers. 

Daarnaast zijn stagiaires of schooljeugd die maatschappelijke stages moeten doen meer dan 

welkom. 

De kabouter wordt als vvLEO-lid aangemeld via het aanmeldingsformulier. Voor de pilot-periode 

berekent vvLEO een symbolische contributie van € 3,- per maand. Daarvoor biedt vvLEO in elk geval 

tot het einde van dit seizoen wekelijks 45 minuten voetbalplezier en kennismaking met de 

voetbalvereniging LEO onder deskundige begeleiding. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd 

en op reguliere wijze voorgezet voor de kinderen die 6 jaar worden. Deze kinderen gaan mee in het 

vvLEO teamindelingen voor de F-jeugd. 

BELANGRIJK: De inspanning van de ouders/verzorgers om zich als vrijwilliger aan te melden of om 

vrijwilligers aan te dragen draagt bij aan het succes van kaboutervoetbal bij vvLEO. Dus doe lekker 

mee of help vvLEO met het vinden van vrijwilligers. 

Arend Ringnalda 

jeugdvoorzitter vvLEO 
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