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Inleiding. 

Voor u ligt het jaarverslag van vvLEO over het seizoen 2017-2018. Zoals gewoonlijk bieden we het 

jaarverslag tezamen met het verslag van de jeugdcommissie, technische commissie  en de 

seniorencommissie aan.  

We prijzen ons gelukkig dat het ook het afgelopen jaar wederom zonder bestuurlijk 

noemenswaardige incidenten is verlopen.  

Het bestuur kijkt dan ook overwegend met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Veel van de 

doelstellingen zijn gehaald, dit dankzij de tomeloze inzet van heel veel vrijwilligers. Dank allen 

daarvoor! 

 

Jan Ubels 

Secretaris 
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1. Algemeen deel 

 

1.1 Bezetting 

Het hoofdbestuur is dit verslagjaar 10 keer bijeengeweest. In deze vergaderingen zijn roulerend alle 

commissies uitgenodigd om specifiek binnen het terrein van de betreffende commissie met het 

bestuur van gedachten te wisselen. 

 

Het afgelopen jaar zag de bezetting er als volgt uit: 

 Naam Aandachtsgebied Benoemd Aftredend 

Voorzitter: Henrian Klok  16-12-2016 15-12-2019 

Secretaris: Jan Ubels  10-10-2011 02-11-2018 

Penningmeester: Thorsten van Dalen Financiën 

Ledenadministratie  

01-07-2016 30-6-2019 

Lid: Björn van Dalen Voorzitter 

jeugdcommissie 

Toegevoegd als deskundige 

Lid: Arend Ringnalda Algemene zaken 

Sponsorzaken 

Toegevoegd als deskundige 

Lid: Cornelis Dussel Voorzitter 

Seniorencommissie 

Toegevoegd als deskundige 

Lid: Henri Kalishoek Voorzitter 

Technische Commissie 

Toegevoegd als deskundige 

 

Vanwege ziekteverzuim van Henri Kalishoek is Hans Derks bereid gevonden tijdelijk de waarneming 

voor rekening te nemen, waarvoor hartelijk dank. 

Gedurende het verslagjaar heeft Jan Ubels aangegeven na de ALV te willen stoppen als secretaris.  

1.2 Organisatie structuur 

Qua organisatie structuur valt niet zo heel veel te melden: de meeste commissies staan positioneel 

stevig en werken meer en meer zelfstandig.  

Zoals bekend heeft iedere trainer en leider  binnen vvLEO een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd.  

Met enige regelmaat stuiten we op weerstand om de VOG’s vlot binnen te krijgen. Het is staand 

beleid dat we een termijn van 6 weken hanteren. Daarna kan er door de vrijwilliger daadwerkelijk 

niet meer getraind worden totdat de VOG alsnog binnen is. Helaas is het nodig dat we deze regel 

toepassen. 

Een diepgewortelde wens van het bestuur is dit jaar in vervulling gegaan: Walking Football. In 

samenwerking met Asser Boys is gekomen tot een construct waar we naar het zich laat aanzien nog 

vele jaren plezier van hebben. Per seizoenshelft wordt van vereniging gewisseld. Asser Boys en vvLEO 

zijn met deze samenwerking koplopers in Assen als het gaat om het fenomenale Walking Football. 

Het kan u niet ontgaan zijn dat alle jeugdteams in het sponsor outfit van 123Inkt.nl voetbalt. Nieuw is 

dat alle jeugdspelers ook een trainingspak en kledingtas in bruikleen aangeboden krijgen. We zijn 

met name de kledingcommissie veel dank verschuldigd voor deze monsterklus. Mede dankzij hen 

staat LEO er weer netjes op! 
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1.3 Vrijwilligers / medewerkers 

Ook dit verslagjaar heeft vvLEO zich weer rijk mogen rekenen met een grote schare vrijwilligers die 

op allerlei terreinen binnen de vereniging actief is. Te denken valt aan alle vrijwilligers die gebouw, 

terrein, kleding, materialen, kantine, sociale evenementen, sportevenementen, clubblad, website, 

sociale media voor ons in topconditie houden. Allen dank daarvoor. 

1.4 Gebouwen / terrein / investeringen 

Vanwege toenemend vandalisme rondom de kantine hebben we een camera systeem laten 

installeren. Het hing er nog maar net of de grootste vernieling aller tijden vond plaats. Gelukkig 

konden we de politie door middel van loepzuiver beelden laten zien wie de onverlaten waren. 

Volledigheidshalve gaven we de namen er ook maar bij. Helaas is er tot op heden nog niks mee 

gebeurd. 

Lopende het jaar heeft het bestuur het besluit genomen (volgens het mandaat van de vorige ALV) om 

over te gaan tot duurzame LED verlichting. Hiervoor is een lening aangegaan bij de gemeente. De 

verwachting is dat de aflossing ervan gefinancierd kan worden uit de lagere energie kosten. 

Rondom het gebouw is een rookbeleid ingesteld. Zaterdag mag alleen in het daarvoor bestemde 

gedeelte van de overkapping gerookt worden; zondag idem en op het terras. De rest van het 

complex is een rookvrije zone. 

Halverwege het jaar zijn met behulp van de bouwploeg de oude dug-outs vervangen door prachtige 

nieuw exemplaren. 

Het programma VTON is aangeschaft om trainers meer houvast en structuur te geven bij trainingen. 

In het TC deel wordt daar meer over gezegd. 

1.5 Activiteiten 

Ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten geweest. De activiteiten onderstrepen het sociale karakter 

van de club én vormen intussen een constante stroom van inkomsten. 

Voor alle vrijwilligers die alle activiteiten mogelijk maakten: bedankt! 

 

2. Jeugdcommissie (JC) 

Seizoen 2017-2018 stond voor de jeugdcommissie met name in het teken van het herzien van het 

jeugdbeleidsplan, dat dateert van september 2010. Daarnaast werd de gehele jeugdafdeling met 

ingang van dit seizoen in het nieuw gestoken dankzij 123Inkt en kregen de jongste 

leeftijdscategorieën voor het eerst te maken met de vernieuwde spelvormen. Ook dit seizoen kende 

de jeugdcommissie een uitdaging voor wat betreft het invullen van trainers en leiders voor alle 

jeugdteams. De jeugdcommissie heeft ook dit seizoen te maken met een afnemende 

ouderbetrokkenheid en een afname in jeugdledenaantallen.  
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2.1 Herziening jeugdbeleidsplan 

Het huidige jeugdbeleidsplan dateert van september 2010 en was nodig aan herziening toe. Nieuwe 

ontwikkelingen als meidenvoetbal, omgang met even leeftijdscategorieën en sociale media vragen 

om aandacht in het jeugdbeleid vandaag de dag. Naast deze onderwerpen is de procedure voor het 

teamindelingsproces uitgebreider beschreven, is er aandacht voor zogenaamde ‘rugzakspelers’ en 

‘stappen bij escalatie’. Het nieuwe jeugdplan is in augustus aangeboden aan het HB en zal daar 

definitief gemaakt worden. Vanaf dat moment zal het op de website te lezen zijn. 

 

2.2 Vernieuwde spelvormen 

De JO9-categorie kreeg dit seizoen te maken met de eerste veranderde spelvorm. Waar ze het 

vorige seizoen nog op een half pupillenveld speelden, wordt er vanaf dit seizoen gespeeld op 1/4e 

veld, zonder scheidsrechter, maar met spelbegeleider. Vooraf was een grote groep nogal sceptisch 

over deze veranderde opzet, maar de praktijk leert ons dat het voetbalplezier omhoog gegaan is. 

Enig nadeel is dat uitslagen en standen niet meer bijgehouden worden, waarmee mogelijke 

kampioenschappen niet gevierd kunnen worden. Wellicht verandert dit in de loop van seizoen 2018-

2019. Vanaf seizoen 2018-2019 starten ook de even leeftijdscategorieën. Gedurende dit seizoen zijn 

de voorbereidingen getroffen om de leeftijdscategorieën JO8, JO10 en JO12 op te starten. Dit heeft 

ertoe geleid dat deze categorieën per ingang van het nieuwe seizoen zullen starten.  

 

2.3 Ouderbetrokkenheid 

De jeugdcommissie kreeg dit seizoen opnieuw te maken met het feit dat de ouderbetrokkenheid 

afneemt. Het wordt steeds lastiger om kader rondom de teams op orde te brengen. Het is niet 

vanzelfsprekend dat LEO ‘zomaar’ trainers en leiders regelt voor alle teams. Vrijwilligers vormen het 

fundament van vvLEO en de visie van LEO is dat het vrijwilligers zijn die de club draaiende houden. 

Extra informatieavonden zouden tot bewustwording kunnen leiden. Een aandachtspunt voor het 

komende seizoen.  

 

2.4 Indelingsproces 

In tegenstelling tot vorig seizoen werd het teamindelingsproces voor de gehele jeugd als stroef 

ervaren. Oorzaken liggen bij het feit dat we te maken kregen met het indelen op even leeftijd (de 

komst van het eerder besproken JO8, JO10 en JO12) en dat selectietrainers te laat aangesteld 

werden. De JC is van mening dat selectietrainingen op het laatste moment van het seizoen onprettig 

zijn en zou deze voor het nieuwe seizoen af willen schaffen. Dit is een van de redenen dat we in 

samenwerking met TC besloten hebben om per ingang van het nieuwe seizoen partijtjestrainingen 

te organiseren voor alle jeugdteams.  

 

2.5 Bezetting 

Aan het begin van het seizoen heeft Renate van Osch laten weten haar taken voor het 

jeugdsecretariaat niet langer uit te kunnen voeren. Thea Harmelink heeft haar taken overgenomen 

en leverde de functie van Algemene Zaken in.  

Na seizoen 2017-2018 neemt de jeugdcommissie afscheid van Dick Vink. We zijn Dick veel dank 

verschuldigd voor zijn inzet voor de JO17- en JO19-leeftijdscategorieën. Dick was tevens 

verantwoordelijk voor de samenwerkingen met FC Groningen (FC Groningenconvenant) en de 

spelersenquête (onderdeel van het teamindelingsproces). Dick heeft aangegeven die laatste twee 

taken nog uit te willen blijven voeren. Jaap Braam zal de functie van leeftijdscoördinator van JO17 
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en JO19 overnemen van Dick.  

De jeugdcommissie heeft, als gevolg van de komst van even leeftijdscategorieën, besloten om per 

ingang van komend seizoen een andere verdeling te maken voor wat betreft de portefeuilles voor 

de leeftijdscoördinatoren. De functie van Algemene Zaken is te komen te vervallen. Daarmee is er 

met ingang van het nieuwe seizoen geen verantwoordelijke voor de verschillende 

thematoernooitjes als ‘Voetballen bij Kerstlicht’ en het ‘Pannenkoekentoernooi’. Er wordt gezocht 

naar een opvolger die buiten de jeugdcommissie zelfstandig zal opereren.  

De bezetting ziet er daarmee als volgt uit (per ingang seizoen 2018-2019):  

 

Naam Functie  Lid sinds Aftredend 

Björn van Dalen Jeugdvoorzitter 01-07-2012 01-07-2019 

Renate van Osch 

Thea Harmelink 

Jeugdsecretaris 

 

01-07-2015 

01-07-2015 

01-09-2017 

01-07-2021 

Harry van der Wijk Jeugdwedstrijdsecretaris  01-07-2016 01-07-2019 

Thea Harmelink Algemene Zaken 01-07-2015 01-07-2018 

Dick Vink 

Jaap Braam 

Jeugdcoördinator JO19/JO17 01-09-2016 

01-07-2017 

31-08-2018 

01-07-2020 

Henk Anton Vellinga Jeugdcoördinator JO15/JO13 01-09-2016 31-08-2019 

Jaap Braam Jeugdcoördinator JO13 01-07-2017 01-07-2020 

Marjan van Maurik Jeugdcoördinator JO12, JO11, JO10 01-07-2015 01-07-2021 

Carla Christ Jeugdcoördinator JO9, JO8, JO7 01-07-2017 01-07-2020 

Marijke Smeenge Jeugdcoördinator Meiden 01-09-2016 31-08-2019 

 

 

3. Seniorencommissie (SC) 

De senioren commissie bestaat uit 5 leden 

- Cornelis (Voorzitter) 

- Albert (Wedstrijdzaken Senioren) 



 

Jaarverslag 2017/18   

Pagina 7            vvLEO, de leukste club van Assen!  

- Lars (Scheidsrechterszaken senioren en overgang A - junioren) 

- Angelique (Dames voetbal) 

- Maarten (Overgang A - junioren en Technisch hart) 

 

Wat heeft de senioren commissie allemaal gedaan afgelopen seizoen 

 

Werven van trainers/verzorger 

- Voor LEO vr.1 is een trainer/coach aangesteld. 

- Voor trainer/coach LEO 2 is een vacature uitgezet. Met 1 kandidaat is een gesprek 

geweest(samen met de TC). Deze kandidaat werd niet geschikt bevonden. De vacature is een 

paar keer opnieuw uitgezet, helaas leverde dit geen reacties op. Intern is er nog gezocht naar 

oplossingen maar tot op heden is deze vacature helaas niet ingevuld. 

- Voor verzorger van LEO 1 op wedstrijddagen heeft de SC ook gezocht naar een geschikte 

kandidaat. Tot op heden is dit helaas ook nog niet ingevuld. 

 

LEO 4 

Gedurende het seizoen 2017-2018 zijn er problemen geweest bij LEO4. Er moest in dit team vaak 

geleend worden van andere teams. Het spelplezier van dit team was niet optimaal, de motivatie van  

een aantal jongens nam af. Helaas zijn er mede hierdoor een aantal leden van LEO 4 gestopt. Dit heeft

tot gevolg gehad dat in het seizoen 2018-2019 er een senioren team minder is.  

 

Regelen van scheidsrechters 

De SC heeft dit seizoen het regelen van scheidsrechters voor de seniorenteams opgepakt.  

Aanvankelijk was het even zoeken naar een goede werkwijze, inmiddels gaat dit proces steeds beter 

en is het goed ingebed in de werkwijze van de SC. 

 

Zorgdragen voor een goede overgang van de A - Junioren naar de senioren.  

De SC heeft zorg gedragen voor een warme overgang van de A-junioren naar de senioren. Dit houdt  

in dat er persoonlijke gesprekken zijn geweest met iedere speler die in aanmerking kom voor een 

overgang naar de senioren. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat er 6 spelers de overstap hebben  

gemaakt naar de senioren.  

 

 

4. Technische Commissie (TC) 

 

4.1 Samenstelling Technische commissie 

Het seizoen 2017-2018 is gestart met een bezetting van  7 leden. Kevin Kok, Stefan Wagenaar, Hans 

Derks (secretaris), Raymond Gersonius, Martijn de Haan(technisch coördinator), Jan Willem de Haan  

en Henri Kalishoek (voorzitter) hebben dit seizoen de technische commissie gevormd. Helaas heeft 

Martijn de Haan aan het eind van het seizoen aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor 

de technische commissie. Daarmee is de bezetting van de technische commissie mager en zijn we 

druk op zoek naar aanvulling. 

Gedurende het seizoen heeft de voorzitter, Henri Kalishoek, tijdelijk zijn taken neergelegd i.v.m. 

fysieke problemen en een operatie. Hans Derks heeft deze taak tijdelijk overgenomen. Inmiddels 

heeft de voorzitter zijn taken weer geleidelijk opgepakt. 

De technische commissie zoekt nog naar uitbreiding en roept belangstellenden op contact op te 

nemen met een van de leden van de technische commissie. 
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4.2 Technisch coördinator 

Jan Willem de Haan heeft het afgelopen seizoen tot grote tevredenheid de functie van technisch  

coördinator ingevuld. Zowel in de trainersbegeleiding als op technische vlak (voetbalontwikkeling 

en visie) zijn mooie stappen gezet en is er succes geboekt. 

Helaas heeft Jan Willem aan het eind van het seizoen aangegeven dat hij met ingang van het seizoen

2018-1019 mogelijk geen invulling meer kan geven aan de functie. De reden hiervan ligt in het feit 

dat zijn werksituatie naar alle waarschijnlijkheid dermate zal gaan wijzigen dat hij onvoldoende tijd  

zal hebben voor de functie van technisch coördinator. Gedurende de zomerstop zal de technische 

commissie zich buigen over de ontstane situatie en in overleg met Jan Willem kijken naar eventuele 

opties voor invulling van de functie van technisch coördinator. 

 

4.3 Trainer LEO 1 en 2 

Lopende het seizoen heeft de technische commissie met de trainers van zowel LEO 1 als 2  

geëvalueerd en het functioneren besproken. Deze evaluaties hebben beide een positieve uitkomst  

gehad en heeft de technische commissie het hoofdbestuur voorgesteld om beide contracten te  

verlengen. Dit voorstel is door het hoofdbestuur overgenomen en is het contract met Heiko van den

Berg met de duur van 1 jaar verlengd. Hier zijn wij als technische commissie zeer content mee.  

Helaas heeft Harmen Woudenberg, trainer van LEO 2 aan het eind van het seizoen te kennen  

gegeven een nieuwe uitdaging aan te gaan middels het hoofdtrainerschap bij een andere club.  

Hierop is een vacature gesteld, echter heeft dit nog niet geleid tot het aanstellen van een nieuwe  

trainer. Tijdelijk neemt Bjorn van Dalen het trainerschap van LEO 2 voor zijn rekening. 

 

4.4 VTON 

Dit seizoen is VTON volledig in de jeugdopleiding doorgevoerd. Hiermee hebben wij een grote stap  

gezet in de kwaliteit van onze jeugdopleiding en ondersteunen wij trainers veel beter in het geven  

van trainingen binnen onze club. Het geeft voor trainers minder voorbereidingstijd, er is een gelijke  

lijn van het aanleren van voetbalvaardigheden binnen elke leeftijdscategorie welke de ontwikkeling 

van spelers en teams ten goede komt. Uit de statistieken kunnen we zien dat er zeer goed gebruik  

gemaakt wordt van VTON. We hebben dan ook besloten om het contract met VTON voort te zetten. 

 

4.5 (wedstrijd)verzorging 

Het afgelopen seizoen is de verzorging verzorgd door Inge Beenen. Zij was 2 avonden per week op  

de club aanwezig voor verzorging en behandeling van blessures van spelers binnen de vereniging. 

Ook hierin is er sprake geweest van een evaluatie welke positief is verlopen. Inge heeft aangegeven 

zelf wat af te willen bouwen in haar aanwezigheid en een collega voorgesteld om 1 avond van haar 

over te nemen. Hier heeft de technische commissie positief op gereageerd. Vanaf het seizoen 2018-

2019 zal Inge op de dinsdagavond aanwezig zijn en haar collega Reyer Kooijinga op de woensdag  

avonden. Hij zal zich met name richten op jeugdspelers, Inge zal zich met name richten op de 

selectie spelers LEO 1 en 2. 

De wedstrijdverzorging bij LEO 1 heeft helaas minder goed gelopen dan vooraf gehoopt en  

verwacht. In dit licht hebben we dan ook besloten dit contract niet te verlengen. Ook hiervoor is een

vacature gesteld, deze heeft helaas nog geen resultaat opgeleverd. De technische commissie blijft  

zoeken naar een geschikte kandidaat voor de wedstrijdverzorging bij LEO 1. 
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4.6 Technisch beleid 

Het afgelopen seizoen heeft de technische commissie zich nadrukkelijk bezig gehouden met een  

herziening van het technisch beleid. In diverse sessies met betrokkenen is gekeken naar de cultuur  

van vvLEO (wie zijn wij, wie willen wij zijn en wat stralen we uit) en de voetbalopleiding/technische  

ontwikkeling van (jeugd)spelers. Hier zijn goede stappen in gezet en heeft als resultaat dat de koers 

van het technisch beleid vorm heeft gekregen. De technische commissie zal gaan werken met een  

jaarplan, voortkomend uit het technisch beleid, welke de onderlegger zal voor de activiteiten van de

technische commissie. 

 


