
        Verslag Algemene Leden Vergadering 15-01-2021 

         Aanwezig: 32 leden inclusief hoofdbestuur 

            Afmeldingen: 2 leden 

            Notulist: Thea Harmelink 

  

 

1. Opening  

Nico heet een ieder van harte welkom op deze online ALV. 

2. Aanvullingen op de agenda 

Er zijn geen aanvullingen 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Er zijn 2 vragen binnengekomen, deze worden behandeld door Thorsten bij het 

financieel overzicht.  

• Vraag naar aantal aanmeldingen voor deze ALV. We hebben 28 aanmeldingen excl 

HB, dit is gemiddeld tov voorgaande jaren. 

• Mededeling JC: Melcha Wieting wordt de nieuwe coördinator bovenbouw in de JC. 

 

4. Bedankjes 

Nico bedankt de volgende personen voor hun geleverde inzet: 

• Nordin Merema; Nordin was vorig seizoen Hoofd Jeugd Opleiding. Hij is nog steeds 

actief bij vvLEO als trainer JO19-1. 

• Hans Derks; Hans is lang actief geweest, 7 jaar Technische Commissie waarvan de 

laatste tijd voorzitter en hij zat namens TC in het hoofdbestuur. 

• Heiko van den Berg; Heiko is 3 jaar trainer geweest van LEO1.  

• Cornelis Dussel; Cornelis is al heel lang lid van vvLEO, hij was 4 jaar voorzitter van de 

seniorencommissie. Cornelis is nog steeds actief als trainer van vrouwen 1.  

Applaus voor allen, er gaat binnenkort een attentie richting deze (ex) vrijwilligers. 

 

5. Notulen ALV 1-11-2019 

Pagina 3 (voorstel uit de zaal): dit punt komen we op terug in deze vergadering. 

Verslag ALV is vastgesteld 

 

 



6. Financieel jaarverslag 

De penningmeester, Thorsten van Dalen, geeft een toelichting op de het financieel 

jaarverslag.  

We hebben een goed jaar gedraaid, het is een heel groot pluspunt dat alle leden ondanks de 

Corona-crisis contributie zijn blijven betalen. Heel fijn dat alle leden en sponsoren vvLEO 

trouw zijn gebleven. Complimenten aan allen. 

Er wordt een bedankje aan alle leden en sponsoren op de website geplaatst. 

7. Kascommissie 

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

Het is overzichtelijk, geen gekke dingen en alle vragen werden duidelijk beantwoord. Het 

financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie. 

Dank aan de penningmeester en kascommissie. 

Nieuwe kascommissie: Marc Lameijer, Thomas Dijk en Lauren Hidding (reserve). 

8. Jaarverslag  

Hoofdbestuur 

Nico gaf vorig jaar aan in ieder geval 1 jaar het voorzitterschap van het hoofdbestuur op zich 

te willen nemen. Op basis van de ontwikkelingen in LEO3 heeft Nico besloten de volledige 3 

jaar vol te maken.  

Vacatures 

Alfons Brink is tijdelijk voorzitter van de TC, we zoeken een opvolger. 

Ook de vacature penningmeester staat open.  

LEO 3.0 

Er zijn een aantal avonden geweest, maar sinds Corona ligt het stil. Zodra het weer kan 

pakken we dit zeker weer op.  

Jeugdcommissie 

JC is voortvarend van start gegaan, de voetbalplaatjes actie was een heel groot succes. Het 

indelingsproces vraagt veel aandacht. Corona heeft veel impact gehad, de thuischallenges 

waren een goed alternatief.  

Vacatures 

Marjolein Smulders stopt per 1 februari als jeugdwedstrijdsecretaris. Er is nog geen 

opvolger. Zonder jeugdwedstrijdsecretaris zijn er echter geen wedstrijden mogelijk. 

Dringend beroep op onze leden om ons te helpen, deze functie is echt cruciaal voor het 

kunnen spelen van wedstrijden. 



Marijke Smeenge, Marjan van Mourik, Henk Anton Vellinga en Jaap Braam hebben heel veel 

gedaan voor de JC. 4 vrijwilligers die we heel erg willen bedanken voor de grote inzet, 

applaus. 

 

Seniorencommissie 

Luuk Uineken is sinds 1 december 2019 de opvolger van Cornelis Dussel als voorzitter van de 

seniorencommissie. 

SC heeft zich met name bezig gehouden met het zoeken van een nieuwe trainer voor LEO1, 

verzorger LEO1 en trainer LEO2. Daarnaast veel zorg besteedt aan een goede overgang van 

JO19 naar de senioren. Ook bij de senioren heeft Corona uiteraard veel roet in het eten 

gegooid. 

 

Technische Commissie 

Alfons Brink: TC heeft een pittig jaar achter de rug. Ambitie om het technisch kader omhoog 

te krijgen maar ook het plezier van spelers te verhogen. 

Vacatures 

Er is veel roulatie binnen de TC. Henri Kalishoek en Raymond Gersonius hebben na lange tijd 

de TC verlaten. Henri de Vries en Berry van der Ploeg hebben ook grote inzet gepleegd maar 

moesten om persoonlijke reden helaas weer stoppen. 

TC heeft vrijwilligerscontracten voor de trainers geregeld, er zijn nu een aantal trainers met 

3 sterren die maandelijks een vergoeding ontvangen. Er zijn nieuwe trainersmappen 

aangeschaft. 

Nordin is gestopt als Hoofd Jeugd Opleiding, opvolgers zijn Dirick Jan van Strien als Hoofd 

Opleiding en Wybren Valkema als Assistent Opleiding. 

 

Vraag: TC heeft extra budget gekregen (besluit vorige ALV), wat heeft dit opgeleverd? 

De ondersteuning van HO en AO langs de velden is groter, er is een goed beeld van de 

kwaliteit van de spelers waardoor een goede indeling mogelijk is. Er is veel in gang gezet. Het 

maximale is er misschien niet uit gehaald, de onderbemensing van de TC is een probleem. 

En er is ook veel geïnvesteerd in aanschaf van mappen en borden. 

Vraag: de investering van 8000,- was een pilot, in juni zouden we evalueren of er met de 

budgetverhoging willen doorgaan. Is dit besloten? 

Alfons: als we een goed kwalitatief kader willen dan kost dat geld. We zijn gestopt met 

VTON, dat levert weer geld op. We investeren in opleiding van trainers, we hebben de 



ambitie om daar nog verder in te gaan, trainers gaan in kwaliteit omhoog en worden meer 

gebonden aan LEO, daar krijgen ze een vergoeding voor. 

Vraag: het budget is nu betaald uit de reserves, hoe doen we dat in de toekomst? 

Alfons: alle commissies krijgen een budget. Het lastige is om een goed overzicht te krijgen 

van de benodigde financiële middelen. De vele wisselingen binnen de TC maken het extra 

lastig. 

Er is inderdaad geen echte evaluatie geweest, er zijn wel gesprekken geweest maar we 

kunnen nu geen harde resultaten voorleggen. De wisseling van Hoofd Opleiding maakt dit 

ook heel lastig. 

 

9. Plannen 2020-2021 

Vrijwilligers/jeugdwedstrijdsecretaris 

Vlak voor de zomer hebben we grote belronde georganiseerd en begin van het seizoen 2 

bijeenkomsten gehouden met een warm welkom en aandacht voor gewenste 

ondersteuning. Alle aanwezigen waren echter al actief bij LEO. 

Voldoende vrijwilligers is het belangrijkste punt en staat hoog op de agenda. We hopen op 

hulp om alle nodige dingen te kunnen doen. 

Allerbelangrijkste op dit moment is jeugdwedstrijdsecretaris, de competitie kan niet starten 

zonder jeugdwedstrijdsecretaris. Wil je helpen of ken je iemand die ons wil helpen, dan 

graag reactie naar hoofdbestuur@vvleo.nl 

Ook bij andere functies zoals bij de TC hebben we dringend hulp nodig. 

Dirick Jan: het is op dit moment lastig met Corona, is er een plan/ structuur om vrijwilligers 

te werven? Persoonlijke ervaring is dat het gemakkelijker gaat als je een persoonlijke band 

hebt met de leden. Het zou goed zijn als we persoonlijke banden gaan opbouwen, trainers, 

leiders, coördinatoren kunnen hier een rol in vervullen. Persoonlijke gesprekken en aandacht 

geeft veel goodwill en meer kans op vrijwilligers. 

Vanuit LEO 3.0 is het één van de acties om een goed vrijwilligersbeleid op te stellen. Warm 

welkom is een mooie start, dit is al opgepakt met een kleine groep.  

Ook bij de JC besteden we hier aandacht aan door met nieuwe ouders een persoonlijk 

gesprek aan te gaan. Hierin geven we ook het belang van vrijwilligers aan. 

Jeugdopleiding 

Alfons: we zijn gestopt met VTON, het voldeed niet aan de wensen en werd 

niet/onvoldoende gedragen door de trainers. 

Contact JC en TC is versterkt, de lijnen zijn korter. 

Er wordt op dit moment veel ingezet op keepersopleiding. 

mailto:hoofdbestuur@vvleo.nl


De structuur is aangepast, we werken nu met minipupillen, benedenbouw, middenbouw en 

bovenbouw.  

Dirick Jan: In juni gestart als Hoofd Opleiding. Begonnen met veel luisteren en observeren. 

Belangrijke dingen zijn de neuzen dezelfde kant op en meer samenwerken.  

Er zijn veel documenten die moeten worden geactualiseerd. Beleidsplan wordt nu opnieuw 

geschreven, er zijn kernwaarden ingevoerd en profielen opgesteld waarin de kernwaarden 

weer terug komen.  

Van trainers worden profielbladen gemaakt.  

Er wordt iets ontwikkeld wat blijvend is en gedragen wordt.  

Er zijn veel app-groepen ingesteld zodat er snel gecommuniceerd kan worden. 

 

LEO 3.0 

We hebben vorig seizoen een start gemaakt waarin een aantal voorstellen naar voren zijn 

gekomen. Als Corona het weer mogelijk maakt dat starten we dit weer op. 

 

10. Begroting 

Thorsten geeft een toelichting op de begroting. 

Reactie: contributieopbrengsten zijn flink lager, dit is niet toegelicht. 

Thorsten: we zijn inderdaad wel leden kwijt geraakt. 

Reactie: in de begroting is zaalhuur opgenomen, dit is echter afgezegd.  

Thorsten past dit aan. 

Arend: kledingkosten zijn laag, dankzij de sponsoring van 123 inkt, dat is heel gunstig voor de 

vereniging. 

 

11. Rookbeleid 

In vorige ALV is gezegd dat het rookbeleid aandacht behoeft. Het rijksbeleid duurt nog een 

aantal jaren, daarom willen we een versnelling voorleggen.  

Voorstel: Met ingang van seizoen 2021-2022 LEO rookvrij. 

Er zijn voor en tegen reacties van de leden, mogelijk gaan er rokende vrijwilligers stoppen. 

Dat zou heel erg jammer zijn, maar we kunnen geen onderscheid maken. 

ALV gaat akkoord met het in stemming brengen van een volledig rookvrij LEO, resultaat is 18 

voor en 9 tegen. Dus 1/3 is tegen een volledig rookvrij LEO en 2/3 is voor een volledig 

rookvrij LEO. 



Begroting (aanvulling)  

Thorsten heeft inmiddels de begroting aangepast op de ingebrachte punten. 

De begroting is vastgesteld. 

12. Rondvraag 

Niets gehoord over de nieuwe hoofdsponsor, sponsorcommissie heeft toch wel complimenten 

verdiend. 

Sponsorcie: Ondanks corona is de sponsorcommissie er in geslaagd om PAND17 aan vvLEO 

te verbinden als hoofdsponsor. De plannen voor uitgebreide berichtgeving en publicatie zijn 

nog niet uitgevoerd omdat in de coronaperiode de voetbalactiviteiten minimaal zijn en 

PAND17 alle aandacht moet geven aan een alternatieve bedrijfsvoering. Plannen worden 

weer opgepakt in betere tijden. 

Afgelopen seizoen kon er geen zaterdagteam. Er zijn veel spelers die alleen op zaterdag 

willen voetballen, het is een gemiste kans om dit niet te doen. TC en SC pakken dit op. 

In het jaarverslag staan nu een paar commissies, waarom niet alle commissies even kort 

noemen? Dit nemen we volgend jaar mee.  

Komt de toestemming van de ALV voor vervolg TC budget nog aan de orde? 

Nico stelt de vraag: is het op basis van de begroting en het plan van de jeugdopleiding 

akkoord dat de TC verder gaat zoals aangegeven? 

Geen opmerkingen, dus akkoord om zo verder te gaan. 

Het lukt maar niet om een trainer voor LEO2 te vinden, hoe gaat dat verder? 

TC: dit is een zorg waar we veel aandacht aan besteden. 

Kunnen we het budget voor trainer LEO 2 dan nu bijv aan ballen besteden? 

DJ: heb met Wybren en Alfred ballenhokken gecontroleerd en 60 ballen weggegooid. Er is 

veel achterstallig onderhoud. Advies dat SC hier ook nog aandacht aan besteed. Goede 

materialen zijn heel belangrijk.  

Toch wel belangrijk een toetsing van het TC-budget te handhaven. Het is veel geld en het is 

ook goed om te checken wat het oplevert. Daarmee kunnen we laten zien wat we allemaal 

hebben gedaan.  

TC: we gaan zeker evalueren, maar we blijven met een tekort aan vrijwilligers in de TC. 

Nico: volgende week om tafel met DJ en Wybren over de verlenging van het contract. 

 

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


