
        Verslag Algemene Leden Vergadering 25-2-2022 

         Aanwezig: 18 leden inclusief hoofdbestuur 

            Afmeldingen: 2 leden 

            Notulist: Thea Harmelink 

  

 

1. Opening  

Nico heet een ieder van harte welkom op deze ALV. Een aantal personen (waaronder Nico) 

kunnen niet live aanwezig zijn, daarom is de ALV zowel live in de kantine als via Teams. 

2. Aanvullingen op de agenda 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

4. Bedankjes 

Nico bedankt de volgende personen voor hun geleverde inzet: 

• Gerard Nienhuis voor zijn geleverde inzet als ledenbeheerder 

• Thorsten van Dalen voor zijn geleverde inzet als penningmeester 

• Arend Ringnalda voor zijn inzet gedurende vele jaren op verschillende posities binnen 

LEO.  

Allen worden bedankt met een cadeaubon, bloemen en een applaus. 

5. Notulen ALV 15-01-2021 

Er is een vraag over de investeringen van het technisch beleid, hoe is dat geëvalueerd en 

hoe gaan we daar mee verder in de toekomst. Tweede vraag is over een budget voor alle 

commissies. 

De investeringen voor het technische beleid worden later in de vergadering uitgebreid 

toegelicht door de voorzitter van de TC.  

Het toekennen van een budget aan alle commissies is niet zo letterlijk uitgevoerd. Dit 

punt komt voort uit LEO3.0. Een aantal commissies ontvangt een budget, overige 

commissies kunnen voor gewenste uitgaven een aanvraag indienen bij de 

penningmeester. 

 

 

 



 

6. Financieel jaarverslag 

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

jaarverslag.  

Er zijn vragen over de hoge energierekening, ondanks Corona is het energieverbruik heel 

hoog. 

LEO is in overleg met de gemeente over deze hoge kosten. We hebben geen verklaring voor 

de toename van het gebruik. We zijn afhankelijk van de gemeente. De ketel is aan 

vervanging toe maar we huren deze van de gemeente. We zullen zeker compensatie vragen 

en meer zicht willen op de vervanging van de ketel. Ook willen we onderzoeken hoe we 

verder kunnen verduurzamen. Er is structureel overleg met de gemeente over deze zaken.  

Er zal worden gecontroleerd of er een goed werkende koolmonoxide melder bij de ketel 

hangt, zo nodig wordt deze geplaatst of vervangen. 

Kledingkosten: voorstel is om de kledingkosten deels te compenseren door de contributie te 

verhogen. Bij veel andere clubs betalen de leden zelf (deels) de kleding. Tot nu toe heeft LEO 

daar niet voor gekozen. We gaan onderzoeken hoe andere verenigingen omgaan met 

kledingkosten en zullen de contributie ook vergelijken. 

 Vraag waarom niet alle seniorenteams een 123 inkt-tenue hebben. LEO5 heeft bijvoorbeeld 

nog oude tenues. Roelie gaat kijken of er voldoende voorraad is. 

 

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: Thomas Dijk, Lauren Hidding en Carla Christ (reserve). 

Thorsten van Dalen stopt als penningmeester, zijn taak wordt met instemming van de ALV 

overgenomen door Allia Doorten. 

8. Jaarverslag  

Technische Commissie 

Er is veel opgepakt met de TC: 

• Er is een technisch jeugdbeleidsplan opgesteld 

• Per bouwgroep is er een infosheet wie wat doet 

• Indelingsprocedure  

• Er zijn trainer gesprekken 



Team Opleidingen staat aan de basis van het gehele pakket. Alle onderdelen van de 

infosheet (zie bijlage) zijn door hen voorbereid en ingebracht. Het niveau van de trainingen 

wordt flink opgekrikt zodat er geen trainers van buiten meer nodig zijn, alle trainers kunnen 

uit de eigen vereniging komen. 

JC en TC inventariseren wat ze zouden willen toevoegen aan de club, en hoe ze mogelijk zelf 

hiervoor inkomsten kunnen genereren. Een voorbeeld is de afname van de jongste jeugd, als 

we hier nu niet wat aan doen hebben we later een groot probleem.  

Vraag over wie eindverantwoordelijk is bij het indelingsproces; deze ligt bij team indelingen 

(JC en TC samen). 

Vraag over de aandacht voor senioren; hier zal het opnieuw instellen van het Technisch Hart 

een rol in vervullen. 

De pilot gelijk aanbod is nu bij JO9 en JO10, mogelijk wordt dit later doorgetrokken naar de 

overige jeugdteams. 

ALV spreekt complimenten uit voor het plan van de TC. 

Plannen seizoen 2021-2022 

Vrijwilligerscommissie; vrijwilligers blijven een aandachtspunt. Allia Doorten, Karen Buunk, 

Dineke de With en Nico de With zijn gestart met de vrijwilligerscommissie. Persoonlijke 

benadering werkt veel beter dan vacatures op de website. Nu alles weer open is kunnen we 

hier mee aan de slag. 

Vraag of er bijv ook ouderen worden benaderd zoals destijds is voorgesteld bij LEO3.0.  We 

starten nu eerst met de warme contacten, de overige ideeën worden later opgepakt. 

Zaterdag/zondag voetbal 

LEO is de enige zondagclub in Assen, dit is het moment om dit punt uit LEO3.0 op te pakken.  

Vraag over JO19 die graag een seniorenteam op de zaterdag willen maar dit lijkt niet te 

kunnen. Reden hiervoor is dat er te weinig spelers zijn voor een tweede seniorenteam op de 

zaterdag. We overleggen hoe we dit kunnen oplossen, mogelijke optie is een O23 team op 

de zaterdag. 

Voor het verder onderzoeken van de overstap van LEO 1 van zondag naar zaterdag wordt er 

een commissie opgesteld. Björn van Dalen zal trekker worden van deze commissie, de 

commissie valt rechtstreeks onder het HB. Carla Christ zal namens de JC deelnemen aan 

deze commissie. Nico zal binnenkort contact opnemen met Björn over deze klus. 

Renovatie hoofdveld 

De gemeente wil het hoofdveld volledig renoveren, gras wordt volledig verwijderd, er wordt 

een beregeningsinstallatie aangelegd, het hek, de ballenvangers en doelen worden 

vervangen. Hopelijk is het veld in augustus/september weer beschikbaar. 

Voor het verwijderen van het huidige hekwerk zijn nog vrijwilligers nodig. 



Vraag of er met gemeente is gesproken over een mogelijk kunstgrasveld? Extra kunstgras 

zou enorm veel voordelen geven voor de vereniging. We zullen de gemeente dit alsnog 

voorleggen. 

Begroting 

Het voorstel is om 40.000,- te investeren in o.a nieuwe vloer in de kantine, bestuurskamer 

en commissiekamer, geluidsinstallatie, nieuw scorebord bij het hoofdveld, schilderen van de 

overkapping, verduurzaming van het gebouw. 

Het is een fors bedrag en het voorstel is om alles nog even goed op een rij te zetten, de 

bedragen kunnen ook over meerdere jaren worden afgeschreven. Het voorstel is de 

vervanging van de vloer wel op te nemen in de begroting en de overige punten in de 

volgende ALV voor te leggen. De begroting wordt op deze punten aangepast. ALV is akkoord 

met het reserveren van 13.000,- voor vervanging van de vloer. 

Rondvraag 

• Voorstel een regenboogvlag op te hangen bij vvLEO; vlag alleen zegt niet zoveel, we 

moeten er dan wel iets omheen organiseren. Hugo Hukema maakt een voorstel voor 

verdere invulling. 

• Watertappunt bij kunstgrasveld; Allia heeft dit nagevraagd bij de WMD, het kan wel 

maar er moet dan wel een waterleiding worden aangelegd op onze kosten. Dit punt 

wordt opgepakt door het HB. 

• Verlichting langs het pad naar het gebouw is vaak uit waardoor het erg donker is. We 

overleggen met de gemeente of dit anders kan. 

• Bedanken trainers aan eind van het seizoen; jeugdtrainers krijgen een bon en voor de 

senioren is er een vrijwilligersavond. Dit jaar is dit niet goed gegaan omdat de 

bonnen worden uitgedeeld met het oliebollentoernooi en door Corona ging dat niet 

door. Bedankje is verschoven naar het eind van het seizoen. JC regelt dit. 

Vergoeding voor trainers is punt van aandacht, er wordt heel veel tijd in gestoken  en 

een doosje Merci is dan wel heel erg minimaal. 

• Kleedkamers voor de jeugd op zaterdag worden regelmatig erg vies achtergelaten. 

Graag aandacht hiervoor. 

 

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

 

 

 

 

 

 



Bijlage: Infosheet TC 

 

 


