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 Jaarverslag vvLEO  
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2. Jeugd Commissie (JC)  
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Voorwoord 

 

Net als andere jaren wordt ook dit jaarverslag m.b.t. het seizoen 2020/2021 van een 

voorwoord voorzien. Het is een gecombineerd jaarverslag, zoals al enkele jaren gebruikelijk 

is. Wel is het in zoverre anders, dat er – bij het combineren van de diverse delen - getracht 

is herhaling van dezelfde gegevens te voorkomen. 

De wereld maakt al bijna twee jaar een ongekende crisis door, die voor iedereen enorme 

gevolgen heeft. Als onderdeel van de wereldwijde inspanning om de verspreiding van het 

Corona-virus tegen te houden, hebben wij ook in het seizoen 2020/2021 te maken gehad 

met allerlei overheidsmaatregelen en hebben we als vereniging hierin telkenmale onze weg 

moeten vinden en dat is ons ook steeds gelukt. Mede door de inspanning van vrijwilligers, 

zowel voor als achter de schermen, waarvoor vanaf deze plaats onze welgemeende dank! 

Ook onze dank aan de sponsoren, die – voor zover mogelijk – ons zijn blijven ondersteunen 

in deze ook voor hen vaak moeilijke tijden. Tevens zijn wij ook dankbaar voor de leden die 

ons trouw zijn gebleven. 

In aanloop naar de vorige ALV uitte ik nog de hoop en verwachting, dat we snel het normale 

leven weer zouden kunnen oppakken. Dit is echter nog niet het geval en er is ook nog 

onvoldoende zicht op.  

Ondanks deze moeilijke omstandigheden, zie ik dat er met veel enthousiasme weer diverse 

dingen opgepakt worden. En dat is mooi, zo in het seizoen richting het 90 jarig jubileum van 

deze club, de leukste club van Assen. 

 

Nico de With, 

Voorzitter 
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1. Algemeen deel  

 

Bemensing  

Het hoofdbestuur heeft maandelijks overleg gehad, met uitzondering van augustus. In de 

vergaderingen zijn regelmatig commissies aangeschoven die niet vast in het hoofdbestuur 

zijn vertegenwoordigd.  

 

Bemensing seizoen 2020-2021 

 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Nico de With Algemeen, woordvoerder 

Secretaris Thea Harmelink Algemeen 

Penningmeester  Thorsten van Dalen Financiën 

Lid Arend Ringnalda Algemeen 

Lid Carla Christ Voorzitter jeugdcommissie 

Lid Alfons Brink                
(tot 2-2-2021) 
Richard Houtman 
(vanaf 2-2-2021) 

Voorzitter technische commissie 

Lid Luuk Uineken Voorzitter seniorencommissie 

 

 

Corona  

Seizoen 2020-2021 was een seizoen waarin Corona de hoofdrol speelde.  

Er is een werkgroep Corona in het leven geroepen om alles rondom 

Corona te coördineren. 

Door de Corona-maatregelen werd in oktober de competitie stopgezet. 

Ook werden de trainingen beperkt tot spelers tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar 

kwamen de trainingen pas in het voorjaar van 2021 weer op gang. Vanaf 

juni 2021 werd het weer mogelijk wedstrijden te spelen. Helaas was het 

voetbalseizoen toen afgelopen en werden er slechts nog enkele 

toernooien gespeeld. 

Tal van activiteiten zoals het oliebollentoernooi en het eindejaarsfeest voor vrijwilligers zijn 

door Corona helaas niet doorgegaan. De inkomsten vanuit de kantine zijn door Corona fors 

afgenomen. Gelukkig heeft Corona niet geleid tot het stoppen van leden.  

 

LEO 3.0 

In seizoen 2020-2021 is er op beperkte schaal doorgewerkt aan LEO 3.0. Er zijn 

brainstormsessies geweest over de invulling van de adviezen van de leden. Er is met name 

aandacht besteed aan het werven van vrijwilligers, o.a. door een belactie. Door de Corona 

maatregelen was het niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren, maar LEO 3.0 wordt 

zeker weer hervat.  
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Adviezen LEO 3.0:  

• Geld naar commissies 

• Schoolvoetbal organiseren 

• Vrijwilligers werven 

• Wel/geen zaterdagvoetbal 

• Warm welkom organiseren 

• Meiden en vrouwenvoetbal stimuleren 

 

Organisatie 

De commissies vormen de stabiele organiserende factor binnen vvLEO. Punt van zorg is 

dat het heel veel moeite kost om voldoende vrijwilligers te krijgen.  

Oproep vrijwilligers 

Beste vvLEO vrienden, met enkele uren per week lever je al een waardevolle bijdrage 

aan de club. Zie je een vacature die bij je past, neem contact op en we overleggen 

hoe we er een voor jouw passende klus van maken. 

 

Vrijwilligers  

vvLEO heeft zich wederom rijk mogen rekenen met een grote schare vrijwilligers die op 

allerlei terreinen binnen de vereniging actief waren. Allen ontzettend bedankt voor je inzet. 

Enkele voorbeelden in willekeurige volgorde:  

• teamindelingen  

• ledenbeheer  

• afstemmen trainingsschema  

• coördineren van de competitiewedstrijden  

• keepers clinic 

• vriendinnentraining 

• uitgifte en inname van kleding en materialen 

• uitvoeren kantinediensten 

• onderhoud en reparaties van gebouwen en terreinen  

• vrijwilligersavond 

• kaartenactie FC Groningen 

• publiceren van clubblad en website 

• lichtjestoernooi  

• oliebollentoernooi 

• organiseren zaalcompetitie  

 

Gebouwen / terrein  

• Rookbeleid: het rookbeleid is in de ALV in stemming gebracht. Vanaf seizoen 2021-

2022 is vvLEO volledig rookvrij.  

• LED verlichting; de nieuwe LED-veldenverlichting geeft veel gebruiksgemak, zorgt 

voor heldere verlichting, werkt storingsvrij en verlaagt de energiekosten.  

• Kantine: het is er goed toeven in de kantine en ook in de keuken zijn aanpassingen 

gemaakt die het de barmedewerkers een stuk gemakkelijker maken. We hebben 
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ons ingezet voor een gezonde kantine. Sinds september 2020 heeft vvLEO het 

certificaat zilver voor een gezonde kantine. 

 

2. Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie zorgt ervoor dat de voetbalsport kan worden beoefend en richt zich 

daarnaast op de verbinding tussen jeugdleden, ouder(s)/verzorger(s), leiders en de 

vereniging. Alle jeugdleden kunnen voetballen in een veilige omgeving waar zij zich thuis 

voelen onafhankelijk van het prestatieniveau. 

De eerste verantwoordelijkheid van de JC is om de jeugdteams goed te laten functioneren. 

Zij verzorgen alle organisatorische zaken die dit mogelijk maakt. Dit is in grote lijnen waar 

de voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris(sen), jeugdcoördinatoren én algemene leden 

zich dagelijks mee bezig houden. En dat alles om onze doelstelling te bereiken 

De belangrijkste taken zijn: 

• heldere communicatie richting ouders en leiders 

• de organisatie rondom wedstrijden  

• het bewaken van het aantal begeleiders en spelers per team  

• het organiseren van activiteiten voor de jeugd die bijdragen aan de binding met de 

vereniging en het plezier van de jeugdspelers 

Hierbij wordt het uitdragen van de positieve clubcultuur, sportiviteit en fair-play 
gestimuleerd.  

 

We hebben dit seizoen niet stil gezeten! “De aftrap” was letterlijk de start van het seizoen. 

Een gezellig, laagdrempelig toernooi voor iedereen die betrokken is bij een jeugdteam. In 

het plaatje  is een greep uit de activiteiten te zien. Hoogtepunt was “Voetballen als Oranje” 

op 27 april 2021 waaraan maar liefst 106 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 hebben 

deelgenomen! 

Wij werden ondersteund door TO (Team opleidingen: Dirick Jan van Strien en Wybren 

Valkema). TO sluit maandelijks aan de bij vergadering van de Jeugdcommissie, wat de 

samenwerking ten goede komt. 

Gedurende het seizoen hebben er wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling 

waardoor we nieuwe gezichten verwelkomen binnen de Jeugdcommissie. De 
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Jeugdcommissie stond er dit seizoen sterk voor. Samen hebben we ervoor gezorgd dat dit 

seizoen, ondanks alle beperkingen, aantrekkelijk is gebleven voor onze jeugdleden.  

De Jeugdcommissie startte dit seizoen met een aantal vacatures. We namen afscheid van 

Marjan van Mourik, Jaap Braam, Henk Anton Vellinga en Marijke Smeenge. Op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers was de uitdaging bij de start van het seizoen. Gelukkig hebben we op 

verschillende functies weer nieuwe invulling mogen krijgen. 

Bemensing seizoen 2020-2021 

Naam Functie 

Carla Christ Voorzitter 

Anja Zwiers Secretaris 

Marjolein Smulders Algemeen lid 

Henry de Vries en Carina Regtop Jeugdwedstrijdsecretaris 

Marjan Janse Jeugdcoördinator minipupillen 

Marianne van der Velde Jeugdcoördinator onderbouw 

Carla Christ Jeugdcoördinator middenbouw 

Melcha Wieting Jeugdcoördinator bovenbouw 

Rosita de Heer Meidencoördinator 

 

 

3. Senioren Commissie 

Bemensing  

Naam Functie 

Luuk Uineken Voorzitter 

Albert Talens Wedstrijdsecretaris senioren 

Lars ten Brink Scheidsrechterzaken senioren 

Maarten Schepers Overgang A-junioren en Technisch Hart 

Larissa Visser  

Suzanne de Boer/Edith van Cruchten  

 

Belangrijkste activiteiten: 

In overleg met voorzitter, spelersraad en TC is het contract met hoofdtrainer en 

hoofdopleidingen D.J. van Strien verlengd voor het seizoen 2021/2022   

• De vacature voor trainer/coach LEO 2 is ingevuld voor seizoen 2021/2022. Henri 

Kalishoek heeft deze taak op zich genomen en is tevens assistent trainer van D.J. 

bij de selectie van Leo 1  

• Met de komst van Femke Albada is er invulling gegeven aan de fysio behoefte 

binnen vvLeo. Femke is stagiaire bij van der Knaap en Postmus en is op de 

dinsdagavond aanwezig bij vv Leo en beschikbaar voor alle vvLeo leden. Helaas is 

ze niet beschikbaar op de zondagmiddag om als verzorger van LEO 1 op 

wedstrijddagen aanwezig te zijn.  

• Naast een verzorger(ster) op de zondagen bij Leo 1 zijn we ook nog nadrukkelijk op 

zoek naar een leider (duo-schap is bespreekbaar)   
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4. Technische Commissie 

 We kijken terug op een bewogen jaar waarin we vindingrijk zijn geweest in het zoeken naar 

oplossingen om tóch te kunnen voetballen. 

Belangrijkste activiteiten: 

• Indelingsproces: op basis van selectiedagen, spelersrapporten en ledenenquête zijn 

de 330 jeugdleden ingedeeld in 22 teams.  

• Op basis van gesprekken met alle trainers zijn er contracten afgesloten met 36 

trainers. 

• Pilot ‘Gelijk aanbod’:  doel van deze pilot is het gelijkheidsbeginsel, wat hoog in het 

vaandel staat bij vvLEO, weer nieuw leven in te blazen. Alle spelers van O9 en O10 

krijgen gelijke trainingsomvang én inhoud en er zijn gelijke materialen. 

• Een groep jonge, leergierige vvLEO leden met de ambitie om trainer te worden heeft 

een ééndaagse cursus van de KNVB gevolgd (aftrapmodule). Deze junior trainers 

konden vervolgens onder leiding van een ervaren trainer het veld op. 

• Train de trainer: er werd een trainersboekje gelanceerd met veel nuttige informatie 

voor trainers, waar onder trainersprofielen per bouwgroep, de vvLEO kernwaarden, 

infosheets, werkwijze voor oefenwedstrijden, enz. 

• Thema-avonden: TO organiseerde regelmatig voor de onder-, midden- en 

bovenbouw thema-avonden. Per avond is er een specifiek thema behandeld, 

bijvoorbeeld Speelwijze. Stapsgewijs wordt er dieper op het onderwerp ingegaan en 

aansluitend volgt er een praktijkgedeelte.  

• Jaarplan en voorbereidingsformulier: TO heeft tevens een jaarplan en 

voorbereidingsformulier voor de training ontwikkeld. In het jaarplan staat per week 

aangegeven welke spelprincipes worden getraind. Het voorbereidingsformulier 

wordt uiteraard gebruikt om de training voor te bereiden maar ook om deze te 

evalueren. Tevens wordt dit door TO gebruikt tijdens voortgangsgesprekken met de 

trainers. 

Alle innovaties die we hebben doorgevoerd zijn verbonden met een blauwe draad. En deze 

blauwe draad staat voor Team Opleidingen. Zonder Dirick Jan en Wybren hadden we nog 

geen kwart van deze vernieuwingen kunnen realiseren. Daarom niet een groot maar een 

enorm compliment voor deze twee mannen! 

Maar laten we niet denken dat we er nu al zijn. De toekomst is morgen. We gaan door met 

verbeteren en vernieuwen want we willen de lat telkens wat hoger leggen. Zo blijft vvLEO 

de leukste club van Assen! 

Bemensing 

Naam Functie 

Richard Houtman Voorzitter 

Vacature Secretaris 

Ruben Visser Onderbouw 

Stan Holtjer Middenbouw 

Dennie Werink Bovenbouw 

Vacature Meiden/Dames 

René Christ Keepers 

Nordin Merema Algemene zaken 

Dirick Jan van Strien Hoofd Opleidingen 

Wybren Valkema Assistent Opleidingen 
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5. Overige commissies 

Bijzondere Activiteiten Commissie 

• In 2021 hebben we meegedaan met de Poieszactie, deze liep van 15 febr t/m 11 

april. Hierbij konden we munten sparen bij bepaalde actie producten elke week en 

bij €10,00 aan boodschappen. Dit jaar ivm coronabeperkingen, hebben we niet met 

de jeugd in de winkel gestaan om een product te promoten. Het bedrag wat we 

hebben opgehaald was €961,00. 

• In het najaar hebben we meegedaan met de Jumbo 'Spek de kas"'actie. Deze liep 

van 22 sept-17 nov. Alle 4 de Jumbo's, deden mee met deze actie. Je kreeg bij 

€10,00 een voucher en deze kon je in de winkel gelijk digitaal inwisselen. Met deze 

actie hebben we de eerste plaats gehaald met een bedrag net boven de €500,00.  

• De traditionele paasbroden verkoop kon dit jaar helaas niet doorgaan. 

 

Vrienden van LEO 

• Vanuit de Vrienden van Leo is er voor het seizoen 2020-2021 geen actie 

ondernomen door Corona. Er waren een aantal teams die een bijdrage hebben 

aangevraagd en deze zijn ook weer teruggestort, omdat het betreffende evenement 

niet doorging. 

• Voor het seizoen 2021-2022 hebben wij alle Vrienden weer een e-mail gestuurd 

voor de jaarlijkse bijdragen en wij zijn blij dat het nog steeds Vrienden zijn. 

• Inmiddels alweer een paar aanvragen ontvangen voor een bijdrage en deze zijn 

goedgekeurd. 

• Uiteraard zijn wij nog wel op zoek naar nieuwe Vrienden, Roelof zal hier actie in 

ondernemen 

 

Sponsorcommissie 

De aandacht van de sponsorcommissie stond vooral in het teken van in de lucht houden 

van wat we hebben en overdracht van taken. Het lukte in de lastige coronatijd toch nog om 

nieuwe contacten te leggen met bordsponsoring als gevolg. De sponsorcommissie bestond 

voor een flink deel van het seizoen uit vier personen. Jan-Willem Metselaar is toegetreden 

tot de commissie om het coördinatorschap over te nemen van Arend Ringnalda. 

Laatstgenoemde stopt na vele jaren met zijn bestuurlijke- en verenigingsondersteunende 

activiteiten. Met ingang van het nieuwe seizoen is het aantal commissieleden dus weer 

terug op drie en dat is te weinig om het sponsorpotentieel van vvLEO serieus uit te baten. 

De sponsorcommissie zal structureel enorm geholpen zijn met een netwerk van 

enthousiaste vvLEO leden, die het positieve verhaal van vvLEO onder de aandacht kunnen 

brengen bij potentiële sponsors. Netwerken kan bijvoorbeeld via contacten met de bedrijven 

waar leden zelf werkzaam zijn, of waarvan ze eigenaar zijn. In voorgekomen gevallen deed 

dat simpelweg de truc. Want de gunfactor is voldoende aanwezig bij bedrijven. De oproep 

voor frisse inbreng in de sponscommissie blijft onverminderd van kracht. De 

sponsorcommissie heeft er vertrouwen in dat nieuwe sponsors zich aan de vereniging 

willen binden zodra contact is gelegd. Dus help de sponsorcommissie mee om contacten op 

te halen en te leggen. 

Door de beperkte clubactiviteiten heeft vvLEO weinig kunnen betekenen voor de  sponsors 

en dat voelt natuurlijk niet goed. Minder supporters, betekent minder reclame exposure. 

Daarom is het fijn om te zien dat bestaande sponsors vvLEO trouw bleven. Dat verdient 

een pluim en geeft vertrouwen dat vvLEO op deze sponsors kan blijven rekenen. Eerlijkheid 
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gebied te zeggen dat vvLEO coulant geweest met het innen van sponsorgelden, maar ook 

dat is vvLEO. Gedeelde smart is halve smart. 

 

Ledenbeheer 

Ledenbeheer en het beheer van de VOG’s is in dit seizoen uitgevoerd door Gerard 

Nienhuis. Opvallend was de dialoog met KNVB en Sportlink over het slecht functioneren 

van het systeem Sportlink. Dit systeem is door de KNVB verplicht gesteld. Functionaliteit en 

gebruikersgemak zijn onvoldoende. Hoewel dit gebrek volmondig wordt toegegeven, 

worden er geen verbeteringen doorgevoerd. Gerard heeft aan het einde van het seizoen het 

ledenbeheer overgedragen aan Bianca Antonissen.  

 

Veldenbeheer 

De “Veldploeg” onder leiding van Albert Talens en verder bestaand uit Koert Wendeling, 
Albert Rademaker, Klaas Boelens en Luuk Uineken zijn op maandag en vrijdag ochtend 
actief om de velden speelklaar te maken en waar nodig klein onderhoud uit te voeren. 

Naast het kalken van de lijnen zorgt de veldploeg voor klein groen onderhoud, de 
vuilnisbakken worden geleegd, dug-outs en reclame borden worden schoongemaakt. Her 
en der worden achter gebleven ballen gevonden en verzameld in het ballenhok. 

Op de maandag zijn ook Dientje Oldenhuizing en Roelie Boelens druk bij vvLeo, met het 
schoonmaken van de kleedkamers, hal en kantine. 

 

Kledingbeheer 

Bij de start van seizoen 2020-2021 is de kleding van de jeugd vervangen. Alle jeugdspelers 

hebben een nieuwe tas en presentatiepak ontvangen en alle wedstrijdkleding is vervangen.  

Ook alle senioren zijn voorzien van nieuwe 123Inkt shirts. 

 
 

Scheidsrechterscommissie 
 
De scheidsrechterscommissie bestond uit: 

- Wybren Valkema 
- Tom Scheers  

 
In het begin van het seizoen 2020 – 2021 hebben er enkele activiteiten nog 
plaatsgevonden.  

• Er is een pupillenscheidsrechter cursus gegeven. 

• De cursus van klein naar groot veld. 

• Een cursus “vlaggen” (assistent scheidsrechter) met een zeer beperkte opkomst. 

• Arbitrage Assen is eenmaal (beperkt) bijeengekomen.  

• De cursus verenigingsscheidsrechter is afgebroken en een andere niet 
opgestart. 

• De uitnodigingen voor het behalen van het spelregelcertificaat zijn niet 
verzonden in november (ten tijde van de lockdown), maar bij de start van 
seizoen 2021 – 2022. En door iedereen op tijd behaald.  
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• In de periode dat er competitiewedstrijden werden gespeeld, werd iedere twee 
weken de scheidsrechtervraag verzorgd. 

 
Afgelopen seizoen zijn ook een aantal scheidsrechters gestopt. Er was echter geen aanwas 
doordat de cursus verenigingsscheidsrechter niet doorging.  Daardoor is er bij begin van 
seizoen 2021 – 2022 een tekort aan scheidsrechters.  
 
Plannen voor seizoen 2021 – 2022 
Indien coronamaatregelen het toelaten zullen er weer cursussen gegeven worden: 
 

• Pupillenscheidsrechter.  

• Cursus van klein naar groot veld 

• Cursus vlaggen 

• In samenwerking met Arbitrage Assen de cursus verenigingsscheidsrechter. 
 
We zullen proberen het aantal scheidsrechters uit te breiden. Een mogelijkheid is om in 
overleg met trainers / leiders spelers van hun teams te benaderen. Of in overleg met 
trainers / leiders het spelregelcertificaat te koppelen aan het fluiten van een wedstrijd. 
 

 

Vertrouwenscommissie 

De vertrouwenspersonen zijn: 

• Wim Hoving, ondernemer 

• Merian de Vries, medewerker in de zorg 

• Roland Akkerman, HR-adviseur 

• Roland Schipper, predikant 

• Tom Scheers, kinder- en jeugdpsychiater 

Judith Kwakman, strafrechtadvocaat, heeft de commissie in 2020 verlaten. 

Op de website van VVLeo staan de vertrouwenspersonen vermeld, inclusief foto en mobiele 

telefoonnummer. Ook stellen zij zich voor. Daarnaast zijn een korte taakomschrijving, het 

Reglement en de Omgangsnormen van VVLeo op de website geplaatst. 

In het seizoen 2020-2021 is eenmaal contact gezocht met een vertrouwenspersoon. Er 

heeft daarop een gesprek plaatsgevonden met meerdere vertrouwenspersonen.  

Plannen 2021 – 2022: 

Begin seizoen 2021 – 2022 zal een publicatie op de website geplaatst worden. 

 

Activiteitencommissie 

Dit seizoen stond ook voor de AC in teken van Corona. We konden helaas niet de 

gebruikelijke feestavonden en quizen verzorgen.  

Op 17 april hebben we online een pubquiz verzorgt waar 17 teams aan mee hebben 

gedaan. Dit  seizoen begon hoopvol met op 5 november het Oktoberfest. Middels de QR-

code en aangepaste tijden konden we weer iets organiseren in de kantine. De opkomst was 

zeer goed en de sfeer zat er al snel goed in! Door de nieuwe maatregelen kunnen de 

festiviteiten in december helaas alweer niet doorgaan. Voor volgend jaar staan er inmiddels 

alweer een aantal activiteiten op de agenda en kunnen die hopelijk doorgang vinden! 
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Overige commissies die dit seizoen actief waren bij LEO: 

• Beheer trainingsschema (René Christ) 

• Toernooicommissie (René Panneman) 

• Websitebeheer en sociale media (Cor Weersing) 

• Redactie clubblad (Ronald Dekens) 

• AVG commissie (Arend Ringalda) 


