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Gespreksresultaten kaderzetting vvLEO Meidenvoetbal 

Datum:   29 december 2014 

Aanwezig: Wim Biemold (WB), Mirjam Radsma (MR), Björn van Dalen (BD), Thea 

Harmelink (TH), Paul de Bie (PB), Frank van der Giezen (FG), Arend Ringnalda 

(AR) 

 

1. Doel overleg 
Voordat wij het jeugdteamindelingenproces seizoen 2015-2016 starten moeten wij 

vaststellen waar vvLEO naar toe gaat met het meiden- en vrouwenvoetbal. Prioriteit is dat 

we zijn voorbereid op toenemende vraag van meiden die bij vvLEO expliciet meidenvoetbal 

willen spelen.  

Dit overleg dient om de voorzet te geven voor breed gedragen uitgangspunten voor 

meidenvoetbal, waarmee we bestuur en vereniging gaan informeren. Leden moeten vóór 

maart 2015 weten waar ze aan toe zijn, opdat zijn hun eventuele keuze tijdig kunnen 

maken. 

2. Landelijke ontwikkeling meidenvoetbal 
Meidenvoetbal wordt gepromoot in het land. Het nationale vrouwenvoetbalteam boekt 

goede resultaten, Nederland is kandidaat voor de EK vrouwenvoetbal 2017-organisatie, 

meidenvoetbal wordt gepromoot door de KNVB, subsidiegelden worden aangewend voor 

het stimuleren van meidenvoetbal. Door de maatschappelijke beweging die volgt is brede 

en toenemende belangstelling voor meiden- en vrouwenvoetbal te verwachten. 

Op termijn zal meidenvoetbal een volwaardige tak van voetbal worden naast het 

jongensvoetbal. Er zijn verenigingen die actief inzetten op meidenvoetbal om voldoende 

leden te krijgen. 

Het gemengde voetbal zal geleidelijk verdwijnen en exclusief zijn voorbehouden aan 

toptalenten van het vrouwelijke geslacht, die voor hun persoonlijke voetbalontwikkeling 

met de jongens voetballen. Zodra voldoende meiden lid zijn van de verenigingen en bond 

zal dit steeds minder vaak voor komen. 

Sommige mensen van KNVB, NOC*NSF en overheden spreken over de ‘explosieve’ groei die 

we moeten verwachten. Ervaring leert dat meiden zich geregeld als groep aanmelden vanuit 

andere sportverenigingen. Deze ontwikkelingen zullen een weerslag hebben in het 

verzorgingsgebied van vvLEO.  
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3. Afwegingen m.b.t. vvLEO-visie en beleid 
vvLEO doet dingen goed of laat die dingen achterwege. In hoeverre kan/wil vvLEO verdere 

groei van meidenvoetbal accommoderen? Kleedkamerskrapte is een ‘blocker’ maar ook het 

organiseren van voldoende trainingsveldcapaciteit is een uitdaging.  

Door de beperkte kleedkamercapaciteit heeft vvLEO zich over de laatste drie jaar afzijdig 

gehouden van meidenvoetbal in de eigen vereniging. Potentiële leden die expliciet 

meidenvoetbal wensten, werden in enkele gevallen geadviseerd om zich bij een andere 

vereniging aan te melden. ‘Nee-verkopen’ (ledenstop) en mensen uitsluiten voor deelname 

aan het vvLEO verenigingsleven druist in tegen de vvLEO-visie die stelt dat iedereen die 

vvLEO een warm hart toedraagt welkom is. 

Het vvLEO beleid dient om met voetbal, plezier en sportiviteit te bieden aan een brede 

doelgoep in haar verzorgingsgebied. De doelgroep ontstaat doordat vvLEO ontwikkelingen 

en behoeften in het verzorgingsgebied (Loon en Omgeving en de wijk Marsdijk) goed volgt. 

Meiden horen daar in toenemende mate bij. De vvLEO-aanpak  maakt dat mensen bewust 

kiezen voor vvLEO waardoor het verzorgingsgebied zich zelfs lijkt uit te breiden. Er meldden 

zich vaker; zij het in beperkte mate, leden uit Assen Oost, Peelo en Kloosterveen. 

Door de landelijke ontwikkeling van meidenvoetbal voorziet vvLEO toenemende vraag van 

meiden die juist bij vvLEO meidenvoetbal willen voetballen. Met ingang van dit seizoen 

kreeg vvLEO beschikking over een extra speelveld. Dat maakt betere kleedkamerplanning 

mogelijk op wedstrijddagen. Daarom heeft vvLEO aan het eind van het vorige seizoen groen 

licht gegeven voor meidenvoetbal. Op moment van schrijven en halverwege het seizoen zijn 

drie meidenteams ontstaan die elk ruim in de spelers zitten! 

Meiden zullen zich in toenemende mate expliciet aanmelden voor meidenvoetbal. Een 

toename van leden in de pupillenteams is in ieder geval wenselijk voor de toekomst van de 

vereniging.  

Kleedkamerskrapte in relatie tot verdere groei en meidenvoetbal in het bijzonder: 

a) vvLEO kent relatief weinig uitval bij oudere jeugd en in deze leeftijdscategorieën melden 
zich geregeld nieuwe leden aan. Dat LEO 1 het contact met de jeugd heeft gevonden en 
de instroom van eigen jeugd bijdraagt aan de goede resultaten van LEO 1, stimuleert 
deze ontwikkeling. Oudere jeugd c.q. elftallen vergen meer kleedkamerruimte dan F- en 
E-pupillen teams. Voor het komende seizoen voorzien we 3 A-, 5 B- en 6 C-teams. 

b) Het probleem van kleedkamerskrapte dat nu al bestaat wordt zo goed mogelijk 
opgevangen door het delen van kleedkamers tot soms drie teams gelijktijdig (!) Ook al 
blijft het meidenvoetbal in de huidige aantallen stabiel, komend seizoen gaat het spaak 
lopen met de kleedkamercapaciteit. Sommige wedstrijden moeten laat op de middag / 
vroeg in de avond worden gespeeld. 

c) Uitbreiding van gedeeld kleedkamergebruik door jongens- en meidenteams is minder 
vaak een optie. De huidige situatie leidt al geregeld tot conflicten. Meiden hebben zich 
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in voorgekomen gevallen in de commissiekamer omgekleed. Door de drukte wordt er 
minder gedoucht. 

d) Veel mensen in een kleine ruimte geeft stress en het gevoel van onbehaaglijkheid. Het 
vergt veel inspanning van vvLEO vrijwilligers om de stemming op drukke momenten 
positief te houden. vvLEO opereert wat dat betreft nu al op de grenzen van haar 
mogelijkheden. 

4. Advies kaderzetting vvLEO meidenvoetbal 
a) Meidenvoetbal past goed bij de vvLEO cultuur 

Het overleg merkt uit haar netwerken en verenigingscontacten dat de vvLEO 
verenigingscultuur veilig en vertrouwd voelt. vvLEO is daardoor extra aantrekkelijk voor 
meidenvoetbal. vvLEO heeft vrouwen op sleutelposities in de jeugdorganisatie en 
kenmerkt zich niet als het ‘mannenbolwerk’. In ‘meer dan voetbal’ activiteiten werken 
jongens en meiden samen als gelijkwaardige organisatoren en regelaars. 
  

b) vvLEO adopteert meidenvoetbal als volwaardig 
Het overleg vindt dat vvLEO vorig seizoen nadrukkelijk de stap naar meidenvoetbal heeft 
gezet en daarmee verwachtingen gecreëerd naar (potentiële) leden. Op grond daarvan 
moet de ingeslagen weg worden gevolgd en consequenties dienen door de vereniging  
te worden gemanaged. 
 

c) Volwaardig meidenvoetbal vereist meer meiden bij vvLEO 
Het vvLEO dilemma is of vvLEO wel/niet actief meiden moet gaan werven. Dit dilemma 
houdt verband met te verwachten explosieve groei van meidenvoetbal op de korte 
termijn (beperkte accommodatiecapaciteit) bekeken in het licht van de toekomst van 
het vvLEO jeugdvoetbal op langere termijn (vergrijzing?). Actuele demografische 
gegevens van het verzorgingsgebied zijn nodig voor serieuze analyse en prognose. 
Volwaardig meidenvoetbal betekent aansluiting op de landelijke ontwikkeling van 
meidenvoetbal. Voldoende meiden in de vereniging zodat meiden op leeftijd kunnen 
worden ingedeeld. Voldoende meidenteams in alle leeftijdscategorieën voor optimale 
teamindelingen en eventueel selectievoetbal. Als bij de Assense verenigingen de 
verwachte groei van meidenvoetbal uitblijft, dan zullen verenigingen moeten 
samenwerken om volwaardig meidenvoetbal te bieden. 
 

d) Meidenvoetbal integraal onderdeel van jeugdvoetbal 
Het overleg ziet geen enkel functioneel verschil tussen jongens- en meidenvoetbal qua 
verenigingsorganisatie. Verenigingsvisie en jeugdplan gelden voor jongens en meiden. 
Het advies is om meidenvoetbal organisatorisch gezien, met ingang van het komende 
seizoen, als integraal onderdeel te hebben van de verenigingsorganisatie. 
Jeugdcommissie en jeugdcoördinatoren ontfermen zich dan over alle jeugd. De 
werkrelaties tussen de commissies en de werkprocessen moeten niet verschillen voor 
meiden- en jongensvoetbal.  
nb. Sommige verenigingen maken meidenvoetbal een aparte tak in de vereniging. Ook 
bij vvLEO is dat op dit moment tot op zekere hoogte het geval. Het zijn de leiders en 
trainers van de meidenteams die het meidenvoetbal coördineren in onderlinge 
afstemming. Zij hebben een rechtstreekse lijn met de jeugdvoorzitter. Aanleiding is dat 
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meiden zich veelal rechtstreeks aanmelden bij de teams zonder eerste tussenkomst van 
leeftijdscoordinator en ledenadministratie. Het beperkte aantal meidenteams, 
vriendinnetjes die zomaar meekomen, de spreiding van leeftijdsgroepen door de 
meidenteams en ‘het nieuwe’ van meidenvoetbal bij vvLEO werkt dit in de hand. Met 
het huidige aantal meidenteams is deze werkwijze te behappen. Maar het overleg geeft 
aan dat het uiteindelijk duidelijker is voor iedereen, als vvLEO de gangbare werkwijzen 
ook voor meidenvoetbal hanteert. Het verkleint de kans op misverstanden, fouten en 
subgroepering. 
 

e) Leiders- en trainersprofiel meidenvoetbal 
Het advies is om in de leiders- en trainersprofielen een item op te nemen voor 
meidenvoetbal. Het is geen exacte wetenschap, maar het overleg onderkent dat de 
sociale omgang van meiden in de meidenteams verschilt van die van de jongensteams. 
Het overleg ging hier niet heel uitvoerig in, op wat die verschillen nu precies zijn. Maar 
het grote belang om trainers leiders te hebben die voldoende affiniteit hebben met 
meidengroepen wordt benadrukt. Op dit moment heeft vvLEO leiders en trainers 
aangesteld die geschikt zijn. Zodra naar de profielen wordt gekeken is het raadzaam de 
vvLEO ervaringsdeskundigen of specialisten te raadplegen. Specialisten kunnen worden 
gevonden via KNVB of het kunnen de vvLEO mensen zijn met een pedagogische 
opleiding of achtergrond. 
 

f) Vereniging- en accommodatiecapaciteit 
Er geldt een groeiende kleedkamercapaciteit kwestie, die specifiek verband houdt met 
de ontwikkeling van het meidenvoetbal. Kleedkamers worden vanaf een zekere leeftijd 
niet langer gedeeld door jongens- en meisjesteams. Bij pupillen staat het gemengd 
gebruik van kleedkamers steeds meer onder druk door de beeldvorming door de ouders. 
De toename van het aantal leden door meidenvoetbal wordt als ‘reguliere’ groei van de 
vereniging beschouwd. Dat betekent meer teams, meer leiders, meer trainers, meer 
materialen, meer trainingsmomenten, meer wedstrijden, grotere overleg organen, meer 
drukte. 
Tot nu toe heeft vvLEO dergelijke groei steeds kunnen opvangen. Voor kleedkamer en 
trainingsveldencapaciteit gaat dat niet meer lukken binnen de huidige vvLEO-grenzen. 
Een optie is om vvLEO jeugdbeleid te herzien, bijvoorbeeld door minder 
trainingsmomenten aan te bieden. Of via het vinden van aanvullende capaciteit bij 
andere sportlocaties. Het is een megaklus om dat logistiek rond te krijgen, de 
clubcultuur te behouden en opsplitsing in vereniging te voorkomen en verdient geen 
voorkeur. 
 

g) Transitie naar volwaardig meidenvoetbal 
Het overleg voorziet een toekomst waarin meiden- en jongensvoetbal naast elkaar 
bestaan. Maar zolang er onvoldoende meiden zijn om dat te realiseren verkeert vvLEO in 
transitie. Tijdens de transitieperiode moeten we per seizoen vaststellen hoe we het 
teamindelinsproces aanvliegen. Het overleg adviseert om in de D-categorie en verder 
naar volwaardig meidenvoetbal te streven en daar nu al actief op aan te sturen. Door 
middel van de algemene verenigingscommunicatie en het teamindelingsproces voor het 
komende seizoen en daarna. 
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Voor MP-, F- en E-pupillen is volwaardig meidenvoetbal minder urgent omdat de 
verschillen tussen meiden- en jongsvoetbal in die leeftijdscategorieën daarvoor geen 
aanleiding geven. In het kader van algemene verenigingsintegratie heeft het bovendien 
voordelen. Het overleg adviseert om voor deze leeftijdscategorieën vooralsnog de keus 
bij speler of ouder te leggen. Maar ook duidelijk te zijn dat vvLEO vanaf de D’s voor 
meidenvoetbal kiest. De verwachting is dat steeds meer meiden expliciet voor 
meidenvoetbal gaan kiezen omdat dat in de maatschappij gebruikelijk wordt. Tijdens de 
transitie moeten we goed oog houden op de plaatsing van meidenteams in de 
competitie. Als het spelen in de meidencompetitie tot te grote reisafstanden leidt, dan 
moeten we er voor kiezen om de meiden in te delen in een geschikte competitie met 
jongens en/of gemengde teams.  
 

h) Individuele voetbalontwikkeling meiden 
Het overleg vindt dat bij de keuze van volwaardig meidenvoetbal, het in beginsel geen 
argument kan zijn, dat een meisje gaat voetballen bij de jongens, ten gunste van haar 
voetbalontwikkeling. Met volwaardig meidenvoetbal gelden voor meiden dezelfde 
uitgangspunten als bij het jongensvoetbal en blijven de afwegingen binnen de 
geslachtscategorie. Pas in de situatie waarbij een buitengewoon talentvol meisje, die het 
hoogste niveau van vvLEO meidenvoetbal ver ontstijgt, terwijl dit niveau bij het hoogste 
jongensteam in de leeftijdscategorie wel wordt geboden, dan mag die overweging 
plaatsvinden.  
 

5. Acties 
# Actie Door Uiterlijk Status 

2014122901 Laatste demografische gegevens vvLEO 
verzorgingsgebied.  

AR 19/01/15  

2014122902 Nadere vaststelling en uitwerking met TC     

2014122903 Goedkeuring HB met name met het oog op 
groeiverwachting. 

   

2014122904 Publicatie vvLEO media   februari 
2015 

 

2014122905 Integratie in indelingsproces    februari 
2015 

 

 


