
        Verslag Algemene Leden Vergadering 18-11-2022 

         Aanwezig: 17 leden inclusief hoofdbestuur 

            Afmeldingen: 2 leden 

            Notulist: Thea Harmelink 

  

 

1. Opening  

Nico heet een ieder van harte welkom op de algemene leden vergadering. 

2. Aanvullingen op de agenda 

Gezinscontributie (behandelen we bij punt 12) 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er is een afmelding van Geert ten Brink en van Allia Doorten (penningmeester), Luuk 

Uineken zal haar vervangen in dit overleg. 

4. Bedankjes en jubilarissen 

Er is geen goed overzicht van alle jubilarissen omdat sportlink niet zover terug gaat. We 

willen wel graag een waardering uitspreken naar jubilarissen. Op basis van de ALV notulen 

van 5 jaar geleden, weten we wel dat Cornelis Dussel dit jaar al 45 jaar lid is. Helaas is 

Cornelis niet aanwezig maar we zullen hier wel aandacht aan geven. Volgende ALV worden 

de leden die langer dan 25 jaar lid zijn in het zonnetje gezet. 

Thea Harmelink wordt bedankt voor haar inzet als secretaris van het hoofdbestuur.  

5. Notulen ALV 25-2-2022 

Vraag: worden dit jaar tijdens het oliebollentoernooi de jeugdige vrijwilligers bedankt? 

Antwoord: Dit wordt door Jeugd Organisatie opgepakt en zal niet  tijdens het 

oliebollentoernooi worden gedaan.  De jeugdige vrijwilligers zullen net als de overige 

vrijwilligers worden uitgenodigd op de seizoensafsluiting. 

Notulen zijn vastgesteld. 

 

6. Financieel jaarverslag 

Luuk Uineken geeft een toelichting op de het financieel jaarverslag.  

Er zijn een aantal vragen over het overzicht.  

Vraag: Is het mogelijk om evenementskosten apart op te nemen? 

Antwoord: Dit wordt meegenomen in het overleg tussen HB en AC 



Opmerking: boetekosten kunnen er uit, dit kost LEO geen geld. 

Antwoord: dit wordt aangepast. 

Vraag: trainersvergoeding is gedaald en overige vrijwilligersvergoeding is gestegen. Zijn er 

vergoedingen voor trainers die onder vrijwilligersvergoeding zijn geplaatst?  

Antwoord: Dat is inderdaad zo. We gaan vanaf nu een splitsing hanteren in 

voetbalgerelateerde vergoeding en niet voetbalgerelateerde vergoeding. Vergoedingen voor 

trainers en HO vallen onder voetbalgerelateerde vergoeding.  

Vraag: AC zou graag meer inzicht willen in de opbrengsten van eigen activiteiten. 

Antwoord: dit nemen we mee in het overleg tussen HB en AC. 

Vraag: waarom is er geen entreegeld LEO1?  

Antwoord: reden is dat er geen vrijwilligers zijn voor het innen van entreegeld. 

De begroting vastgesteld. 

 

7. Kascommissie 

Marc Lameijer: de kascommissie heeft alles doorgenomen en kasstukken zijn gecontroleerd. 

Het is wenselijk meer te specificeren en de afschrijvingen en investeringen staan nu in 1 

tabel, meestal wordt dit in aparte tabellen weergegeven. 

De kascommissie is akkoord. Dank aan de penningmeester en kascommissie. 

Nieuwe kascommissie: Lauren Hidding, Carla Christ en Marc Lameijer(reserve). 

8. Jaarverslag  

Er zijn geen vragen of opmerkingen, het jaarverslag is vastgesteld. 

De jaarstukken zijn hiermee goedgekeurd en wordt aan het bestuur decharge verleend voor 

het gevoede beleid over de het seizoen 2021/2022. 

9. Verkiezingen 

Voor zowel de voorzitter als de secretaris is de termijn verlopen. Secretaris, Thea Harmelink 

is niet verkiesbaar. Voorzitter, Nico de With, wil nog 1 jaar doorgaan als de ALV hiermee 

akkoord gaat en stopt dan. Nico krijgt het mandaat om door te gaan. 

Er is contact geweest met Sonja Visser voor de rol van secretaris. Als Sonja ja zegt heeft ze 

de goedkeuring van de ALV. 

10. Plannen seizoen 2022-2023 

• Zaterdag/zondagvoetbal 

Er zijn nog veel praktische en technische zaken die moeten worden geregeld voor een goede 

overgang naar zaterdagvoetbal voor LEO1 en LEO2. Het overleg met alle spelers en de 



herindeling van de teams zal veel tijd vragen. Björn van Dalen wil deze kar wel trekken mits 

hij er niet alleen voor staat, dan geeft hij de klus terug. Mogelijk kan Nordin Merema hier 

ook een rol in vervullen, Björn zal Nordin vragen. 

• Peeloërweg 

Er zijn diverse problemen rondom de Peeloërweg. Er is een overleggroep waarin diverse 

partijen en de gemeente deelnemen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het 

parkeerprobleem van vvLEO zal hiermee niet snel worden opgelost, er zijn diverse belangen 

en het is maar de vraag of dit iets voor ons gaat opleveren. 

Op de korte termijn kan het parkeerprobleem een stukje worden opgelost door een betere 

spreiding van de wedstrijden op zaterdag. De ochtend is heel vol en de middag is heel rustig. 

Hoofdbestuur zal hierover contact opnemen met de jeugdwedstrijdsecretaris. 

• Vervanging kunstgras 

De gemeente gaat de kunstgrasvelden saneren en vervangen. Het pupillenveld is gepland in 

2023 en het grote kunstgrasveld in 2024. vvLEO heeft in een overleg met Gemeente Assen 

aangegeven dat ook beiden tegelijkertijd kunnen worden vervangen 

Om het parkeerprobleem op te kunnen lossen is het mogelijk een optie om veld 3 te 

vervangen door een kunstgrasveld en het pupillenveld te vervangen door deels 

parkeerplaats en deels bijvoorbeeld een pannakooi of iets dergelijks.  

Dit voorstel wordt door alle aanwezigen omarmd. Het is echter wel de vraag of dit een 

haalbaar voorstel is, dit wordt momenteel door de Gemeente Assen onderzocht. Enerzijds 

zal er een demografisch onderzoek worden uitgevoerd, anderzijds is er door de gemeente 

een overleg gepland met Drents Landschap en de Provincie.  

Daarnaast wordt het idee geopperd om bij de vervanging van het kunstgras een deel van dit 

kunstgras te verplaatsen naar het grasveldje achter de kleedkamers. Hoofdbestuur zal 

overleggen met de gemeente of dit een optie is.   

• Verduurzaming 

We moeten de komende jaren fors aan de slag met de verduurzaming van vvLEO.  Er speelt 

heel veel en er is veel overleg met de gemeente over de verduurzaming.  

Het is duidelijk dat de energiekosten het komende jaar al flink zullen stijgen, waarbij we ons 

afvragen hoe we als vereniging het hoofd boven water kunnen houden. We zijn hierbij ook 

voor een groot deel afhankelijk van de gemeente.  

Op korte termijn kunnen we besparen door doordeweeks alleen de achterste 4 kleedkamers 

open te stellen. Daarnaast staat nu de mechanische installatie 24 uur per dag aan, dit is niet 

nodig, mogelijk kan dit anders worden afgesteld.  

Een optie die wordt genoemd is het vervangen van het dak door een stalen dak waardoor 

het dak geen vervanging of onderhoud meer nodig heeft en er zonnepanelen geplaatst 

kunnen worden. Het bestuur neemt dit mee naar het overleg met de gemeente. 



11. Begroting 

Er hangen gigantische kosten boven ons hoofd de komende jaren. Dit vraagt om zorgvuldig 

handelen, inkomsten proberen te verhogen en uitgaven proberen zo gering mogelijk te 

houden. 

Opmerkingen over de begroting: 

• Kosten voor toernooien en evenementen kan misschien naar beneden, nu zit daar 

het 90 jarig bestaan bij.  

Reactie: Dit valt onder het huidige seizoen, kan er nu niet af. 

• Vergoeding voor vrijwilligers aanpassen, nu zit hier de vergoeding voor trainers bij in, 

deze moet worden verplaatst naar de vergoeding voor trainers. 

Reactie: dit wordt aangepast, er komt een splitsing in voetbalgerelateerde 

vergoedingen en niet voetbalgerelateerde vergoedingen. 

• Kantineomzet splitsen, bonussen en verenigingsactiviteiten er af, dan is 60.000 een 

fors bedrag. 

Reactie: er is op dit moment geen reden om dit te splitsen.  

• Kosten / opbrengsten Activiteiten Commissie apart weergeven in begroting en 

balans.  

Reactie: we gaan in overleg met de AC om dit te bespreken, we wachten deze 

evaluatie af.  

• Drukwerk kan mogelijk naar beneden. 

Reactie: drukwerk is inclusief reclameborden, vandaar hoge bedrag. We gaan dit 

aanpassen in drukwerk en marketing. 

• In de vergadering is besloten in de begroting de energiekosten alsnog met  

€ 5.000,- te verhogen. 

De begroting is akkoord. 

12. Contributieverhoging/kledingkosten 

Voorstel is om per 1 januari 2023 de contributie met 5% te verhogen en op 1 juli 2023 

nogmaals een verhoging van 5% door te voeren. De verhoging geldt evenredig voor alle 

leden. Per 01-01-2023 betekent dit voor het jongste jeugdlid een verhoging van € 0,30 per 

maand. Voor senioren betekent dit een verhoging van € 1,00 per maand. 

De ALV gaat akkoord met dit voorstel. 

Voorstel Thorsten om een gezinscontributie in het leven te roepen.  

Dit betekent dat leden naast de gewone leeftijdsgebonden contributie per gezin een 

gezinscontributie betalen. Voetbalvereniging Gorecht heeft dit en de gezinscontributie 

bedraagt daar 70,- per jaar. Deze contributie komt te vervallen als 1 lid van een gezin een 

vrijwilligerstaak op zich neemt. Volgens Thorsten genereren we met deze regeling meer 

inkomsten en/of meer vrijwilligers. 

Het hoofdbestuur krijgt de opdracht om deze opzet van Gorecht verder te onderzoeken en 

met een voorstel te komen. 



Andere bron van inkomsten zou kunnen zijn om alle seniorenteams te vragen meer 

sponsorborden te regelen. 

Een oplossing voor het tekort aan vrijwilligers in de kantine en kaartjesverkoop bij LEO1 is 

mogelijk het instellen van een Team van Dienst. Alle teams rouleren in het helpen in de 

kantine en bij de kaartverkoop. We nemen dit mee in het voorstel voor uitwerking van het 

vrijwilligersbeleid. 

Kleding: is het een optie om het kledingcontract met 123inkt te heroverwegen en weer terug 

te gaan naar sponsoring door teams?  

Dit hadden we in het verleden, maar het bleek dat dit maar door een paar teams werd 

gedaan. Bovendien heeft dit ook veel nadelen. Destijds werd het contract met 123inkt juist 

als heel positief ervaren.  

Rondvraag 

• Vraag: In januari is er weer de Asser veteranencup. Is het mogelijk een aantal keren 

in de zaal te trainen?  

Antwoord: Dit is akkoord, even overleggen met de gemeente wat kan. 

• Vraag: Kan op woensdag de kantine langer open blijven, team wil zelf wel afsluiten. 

Antwoord: We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de huidige regels en 

dan verder kijken of en hoe we dit anders gaan inregelen. 

• Opmerking: Het clubgevoel wat eerder in de vergadering werd genoemd werkt niet. 

Er is al heel veel geprobeerd om vrijwilligers te krijgen maar het lukt niet.  

Reactie: Richard geeft aan dat netwerken heel belangrijk is, je moet eerst een relatie 

opbouwen en daarna komen er meer vrijwilligers. 

• Vraag: Verzoek van Roelie aan alle leiders om er op te letten dat de reserveshirts niet 

binnenstebuiten worden ingeleverd, kost haar heel veel tijd. Daarnaast het verzoek 

om er op te letten dat de kleedkamers schoon worden achter gelaten, is nu 

regelmatig een grote bende. 

Antwoord: Nemen we mee 

• Vraag: Het tapbier is echt niet lekker. Goed bier is belangrijk voor de inkomsten, 

wens is ander tapbier of flesjes bier. 

Antwoord: Nemen we mee. 

Nico bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


