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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van vvLEO over het seizoen 2021-2022. Naar inmiddels goed 

gebruik is weer gekozen om een verslag aan te bieden waar de meeste commissies een 

bijdrage aan hebben geleverd. 

Het afgelopen jaar is bestuurlijk zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Het 

opstarten van alle activiteiten na een periode van corona kostte de vereniging wel meer 

moeite dan gedacht. Het lijkt er op alsof iedereen de weg naar vvLEO en het 

verenigingsleven weer moest (her)ontdekken. 

Met name op het invullen van de diverse vrijwilligerstaken legt dit druk en zien we dat een 

kleinere groep mensen (in de commissies) de vereniging draaiende houden. We zijn 

dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers, die er voor zorgen dat ook nu het noodzakelijke 

werk wordt gedaan. Toch maken vele handen licht werk, en kunnen we in diverse 

commissies nog hulp gebruiken! 

Ook heeft dit een weerslag gehad op het ledenaantal. Leden, die ons hebben verlaten, 

hebben een andere tijdsinvulling gevonden of hebben gekozen voor een andere club. Dit 

maakt dat er in het nieuwe seizoen er meer aandacht zal worden gegeven aan 

ledenbehoud en ledenwerving. 

Het bestuur kijkt voor het overige tevreden terug op het afgelopen jaar en dankt alle 

betrokken vrijwilligers voor hun tomeloze inzet voor de behaalde resultaten. 
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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 2021-2022 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Nico de With Algemeen, woordvoerder 

Secretaris Thea Harmelink Algemeen 

Penningmeester  Allia Doorten Financiën 

Lid Richard Houtman Voorzitter technische commissie en 
tijdelijk voorzitter jeugdcommissie 

Lid Luuk Uineken Voorzitter seniorencommissie 

 

 

Corona  

Seizoen 2021-2022 was een seizoen waarin Corona niet meer de hoofdrol speelde maar 

nog wel aanwezig was. Het Corona Toegangs Bewijs werd in het leven geroepen en er 

waren veel vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden.  

In december kwam er toch een lockdown en de zaalcompetitie werd afgeblazen. Ook het 

oliebollentoernooi en de nieuwjaarsreceptie werden afgeblazen. In januari kwam alles weer 

op gang en de voorjaarscompetitie kon gelukkig gewoon doorgaan. 

 

LEO 3.0 

In seizoen 2021-2022 is er op beperkte schaal doorgewerkt aan LEO 3.0. Er is met name 

aandacht besteed aan zaterdag/zondag voetbal. Er is een commissie in het leven geroepen 

die binnen LEO een gedegen onderzoek heeft uitgevoerd. In een Bijzondere Algemene 

Leden Vergadering zijn de adviezen voorgelegd aan de leden. De meerderheid was voor de 

overgang van zondag- naar zaterdagvoetbal voor LEO 1 en LEO2 met ingang van seizoen 

2023/2024. Er zal een werkgroep komen om het geheel in goede banen te leiden. 

 

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 
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• vriendinnentraining 

• uitgifte en inname van kleding en materialen 

• uitvoeren kantinediensten 

• onderhoud en reparaties van gebouwen en terreinen  

• kaartenactie FC Groningen 

• publiceren van clubblad en website 

 

vvLEO 90 jaar 

Op 12 juni 2022 bestond vvLEO 90 jaar. Het feest werd uitgesteld tot 10 september in 

verband met de renovatie van het hoofdveld. Op 10 september is het jubileum gevierd met 

een clinic voor alle jeugdspelers, een buffet voor alle vrijwilligers vanaf 18 jaar en een 

avondfeest voor alle leden. 

 

2. Jeugdcommissie en Technische Commissie 

 Het seizoen 2021-2022 heeft deels in het teken gestaan van de voorbereidingen op het 

samenvoegen van de Jeugd Commissie en de Technische Commissie. Een hoogte punt 
van dit seizoen was dat we eindelijk weer konden voetballen. We hadden de strijd met 
Corona gewonnen en vvLEO was de eerste club in Assen die weer op het trainingsveld 
stond. Maar er was ook een dieptepunt. Een seizoen waarin veel leden afscheid van ons 
namen. Ook waren er teveel trainers die stopten.   
  
Helaas hebben we aan het eind van het seizoen moeten concluderen dat we afscheid van 
veel jeugdleden hebben genomen. Velen zonder nadere informatie, een aantal hadden in 
Corona-tijd een andere sport gevonden en een groepje stapte over naar een andere club. 
Eén van de speerpunten voor seizoen 2022-2023 is dan ook leden werving én behoud! Dat 
zelfde gold voor de trainers en leiders. Ondanks alle goed bedoelingen is er toch te weinig 
aandacht aan deze groep vrijwilligers geschonken. Ook dit punt moeten we gaan oppakken 
en zorgen dat er een grotere tevredenheid is. 
  
Er zijn ook een aantal commissieleden die afscheid hebben genomen. Langs deze weg 
willen wij Nordin, Marjan, Stan, Melcha, Stefan, Dirick Jan en Alfons nogmaals bedanken 
voor hun inzet bij vvLEO! 
  
Vaak vergaderen, lange gespreken en veel denkwerk ging vooraf aan het project om de 
Jeugd- en Technische Commissie samen te voegen. Belangrijke vragen die wij onszelf 
gesteld hebben waren: Waarom moeten we veranderen, waar moet het toe leiden en wat 
moeten we doen om dat voor elkaar te krijgen. Het resultaat hiervan was een gedegen plan 
dat goedgekeurd is door het Hoofdbestuur. Seizoen 2022-2023 gebruiken we als pilot. 
  
Als Jeugd Organisatie willen we zorgen dat vvLEO echt de leukste club van Assen is. Meer 
evenementen, een afsluitend jeugdtoernooi, activiteiten voor de jeugd maar ook voor de 
vrijwilligers van JO. Om dit op te leuken zijn o.a. beachflags en banners besteld. Daarnaast 
willen we ook rust creëren op en rond de velden door ouders/verzorgers te informeren over 
lopende zaken. Ook gaan we duidelijke teamafspraken delen in de speler- en 
ouderappgroepen en eventueel personen aanspreken in geval van ongewenst gedrag. Dit 
moet ook een bijdrage leveren om het nog iets gezelliger te maken langs de velden, wat de 
betrokkenheid ten goede kan komen. 
  
De Jeugd Organisatie wil het nieuwe seizoen veel positieve energie uitstralen. Mensen 
betrekken bij vvLEO en samen genieten van een leuke pot voetbal. De eerste aanzet 
hiertoe heeft al geresulteerd in nieuwe coördinatoren, een groep ouders die de 
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grensrechtercursus gaat doen en het aantal toeschouwers neemt zienersoog toe. Een 
professionele fotograaf die teamfoto’s maakt voor op de website. Ook gaan we starten met 
een nieuw project. De Jeugd Raad. Meer informatie hierover volgt op korte termijn. 
  
Ten slotte willen wij benadrukken dat wij staan voor de kernwaarden die gelden binnen JO. 
Vriendelijkheid, Rechtvaardigheid, beleefdheid en Sportiviteit. Kom naar ons toe, bel, mail 
of app als er vragen, ideeën, op- of aanmerkingen zijn. Hou hierbij wel de kernwaarden in 
het achterhoofd want dan kunnen we samen genieten bij de leukste club van Assen! 
  
 

Functie Naam 

Voorzitter Richard Houtman 

Secretaris Anja Zwiers 

Wedstrijd Secretaris Henry de Vries 

Wedstrijd Secretaris Carina Regtop 

Lid Marjolein Smulders 

Hoofd Opleidingen Wybren Valkema 

Keepers René Christ 

LeeftijdsCoördinator O19 Dennie Werink 

LeeftijdsCoördinator O17 Vacature 

LeeftijdsCoördinator O15 Ruben Visser 

LeeftijdsCoördinator O13 Rianne Rademaker 

LeeftijdsCoördinator 
O11/12 

Carla Christ 

LeeftijdsCoördinator O10 Grietje Feenstra 

LeeftijdsCoördinator O09 Rosita de Heer 

LeeftijdsCoördinator 
O07/08 

Marianne van der Velde 

 
 

3. Senioren Commissie 

Belangrijkste activiteiten: 

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

hoofdopleidingen D.J. van Strien verlengd voor het seizoen 2022/2023   

• Henri Kalishoek is ook komend seizoen 2022/2023 trainer van LEO 2 en assistent 

trainer bij de selectie van LEO 1  

• Femke Albada blijft na overleg aan als fysio bij vvLEO. Femke is werkzaam 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) 

• Helaas hebben we moeten besluiten in verband met afname aantal senioren leden 

om LEO 5 op te heffen, diverse spelers zijn overgegaan naar 35+ en 45+ en naar 

LEO 4. Van LEO 4 zijn spelers door geschoven naar o.a. LEO 2.  

• LEO 6, het zaterdag elftal van vvLEO is vanaf seizoen 2022/2023 LEO 5 geworden 

en blijft de wedstrijden op zaterdag spelen 

• Binnen de senioren elftallen is door een projectgroep onder leiding van Bjorn van 

Dalen onderzoek gedaan naar of zondag of zaterdag voetbal, er zijn open en 

transparante gesprekken gevoerd met de senioren teams LEO 1 t/m 5 en JO19. Op 

een bijzonder ALV is met meerderheid van stemmen besloten dat LEO 1 en 2 

overgaan van de zondag naar de zaterdag. Door de vroegtijdige aanmelding bij de 

KNVB gaat LEO 1 horizontaal over. Vooralsnog betekent dit dat vvLEO in de 
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toekomst met 3 senioren teams op de zaterdag en 2 senioren teams op de zondag 

gaat spelen. Om dit verder uit te werken is een projectgroep opgezet. Voor deze 

project groep worden nog enkele vrijwilligers gezocht om de plannen verder uit te 

werken.  

 

Bemensing  

Naam Functie 

Luuk Uineken Voorzitter 

Albert Talens Wedstrijdsecretaris senioren 

Lars ten Brink Scheidsrechterzaken senioren 

Larissa Visser Algemeen 

Edith van Cruchten Dames 

 

 

4.Overige commissies 

Bijzondere Activiteiten Commissie 

We hebben weer meegedaan met de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz. Deze liep van 

maandag 14 februari t/m zondag 10 april 2022 bij Poiesz supermarkten. Samen met Alysha 

en Jayden hebben we de cheque van €946,00 in ontvangst mogen nemen.  

Door dit bijzondere jaar met toch nog beperkingen rondom corona, hebben veel mensen 

toch onze club gesteund door boodschappen te doen bij de Poiesz. Helaas hebben we niet 

veel meer kunnen doen dan deze actie te ondersteunen via de website en “mond op mond 

reclame”…… 

De “traditionele paasbrodenactie” is ook het afgelopen jaar niet doorgegaan. Dit had ook te 

maken met de corona en daarbij behorende beperkingen. 

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers. Deze commissie doet veel voor de jeugd. We 

hebben er dan ook belang bij dat er vanuit de ouders/verzorgers van de jongere jeugd 

iemand ons komt ondersteunen. 

Miranda en Roelie 

Vrienden van LEO 

Het aantal vrienden blijft ongeveer gelijk, zijn uiteraard wel op zoek naar nieuwe vrienden. 
Bijdrages gedaan aan teams voor toernooien e.d. en aan de AC. 
 

Ledenbeheer 

Door de pilot 'gelijk aanbod' bij de JO10 (en JO9) werd er nu vier keer per seizoen 
gewisseld binnen de teams. Door goede communicatie met de betreffende coördinator 
verliep dit naar wens. Het up-to-date houden van de informatie van spelers in Sportlink, 
zorgen dat elke speler (vanaf JO13) voor eind oktober een goed lijkende pasfoto op de 
spelerspas heeft staan, stoppende én startende spelers zorgen ervoor dat het eigenlijk 
geen moment echt rustig is qua ledenbeheer. Contact met Sportlink en de KNVB bij 
incidenten verliep goed. In overleg met de penningmeester en de websitebeheerder is er 
een aanpassing gedaan op het afmeld-formulier, waardoor voor leden nog duidelijker is dat 
ze voor een heel seizoen contributie betalen. 
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Veldenbeheer 

De “Veldploeg” onder leiding van Albert Talens en verder bestaand uit Koert Wendeling, 
Albert Rademaker, Klaas Boelens, Roelof Oldenhuizing 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, de kleine 
doeltjes worden bijna wekelijks weer op de juiste plaatsen neer gezet zodat er wedstrijden 
kunnen worden gespeeld. 

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

Naast de reguliere werkzaamheden, hebben we ons ook bezig gehouden met allerlei 
activiteiten die verband hielden met de renovatie van het hoofdveld. Deze renovatie is 
uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Assen, er is nieuwe drainage en een 
beregeningsinstallatie aangelegd onder de nieuw ingezaaide grasmat, deze 
beregeningsinstallatie heeft het groei proces van het nieuw ingezaaide gras enorm 
geholpen om de tropische zomer van 2022 door te komen.  

In opdracht van de Gemeente Assen zijn er rondom en op het hoofdveld een nieuw “leun 
hek”, nieuwe ballenvangers en nieuwe doelen geplaatst. Er zijn door vvLEO nieuwe dug-
outs aangeschaft deze zijn geplaatst op het Hoofdveld door de uitvoerder. Ook is er door de 
veldploeg hard gewerkt om de door vvLEO aangeschafte nieuwe reclamebordprofielen op 
te hangen aan het leun hek en te voorzien van de diverse sponsoruitingen. 

De oude dug-outs van het hoofdveld zijn door de veldploeg schoon gemaakt en met enige 
hulp van de gemeente Assen geplaatst op het kunstgras.  

Kledingbeheer 

Kledingbeheer is ook dit seizoen uitgevoerd door Jolanda Rats en Thea Harmelink. Over 
het algemeen is alles goed verlopen in dit seizoen. Minpuntje is dat afspraken voor afhalen 
van kleding niet altijd worden nagekomen. Hierdoor kost het ons veel meer tijd en dan gaat 
de lol er ook van af. Positief punt is dat er weer een nieuw contract voor 3 jaar is afgesloten 
met 123 Inkt. Vanaf seizoen 2023-2024 wordt alle wedstrijdkleding voor de jeugd vervangen 
en ontvangt elke jeugdspeler een nieuw presentatiepak met rugzak.  

Scheidsrechterscommissie 
 
De scheidsrechterscommissie bestond uit: 

- Wybren Valkema 
- Tom Scheers  

 
Tot de winterstop van het seizoen 2021 – 2022 hebben de volgende activiteiten 
plaatsgevonden, na de winterstop konden er vanaf mei weer activiteiten plaatsvinden.  
 

• Er is een pupillenscheidsrechter cursus gegeven.  

• De cursus van klein naar groot veld. 

• Een cursus “vlaggen” (assistent scheidsrechter) 

• Arbitrage Assen is eenmaal bijeengekomen.  

• De cursus verenigingsscheidsrechter is einde van het seizoen gestart met een 
deelnemer van vvLEO. 
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• De uitnodigingen voor het behalen van het spelregelcertificaat zijn niet verzonden in 
november, maar aan het einde van seizoen 2021 – 2022. En zijn inmiddels door 
iedereen  behaald.  

• de “scheidsrechtervraag” is tijdens het seizoen (onregelmatig) weer ingeleverd. 
 
Afgelopen seizoen zijn ook een aantal scheidsrechters gestopt. Er was echter geen aanwas 
doordat de cursus verenigingsscheidsrechter niet doorging.  Daardoor was er bij begin van 
seizoen 2021 – 2022 een tekort aan scheidsrechters. Dit heeft zich het seizoen doorgezet, 
waardoor het helaas niet mogelijk is voor alle wedstrijden een scheidsrechter aan te stellen. 
Dank zij de inzet van enkele scheidsrechters, die meerdere wedstrijden in een weekeinde 
fluiten, hebben de meeste wedstrijden een aangestelde scheidsrechter. 
 
Plannen voor seizoen 2022 – 2023 
 
Indien voldoende belangstelling en menskracht 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.  
 
 

Vertrouwenscommissie 

Sinds 2013 heeft vvLEO een vertrouwenscommissie, sinds 2018 in de huidige vorm. 

 

De vertrouwenspersonen zijn: 

Wim Hoving, ondernemer (lid sinds 2018, herbenoemd 2021) 

Merian de Vries, medewerker in de zorg (sinds 2021) 

Roland Akkerman, HR-adviseur (sinds 2020)  

Roland Schipper, predikant (sinds 2013, herbenoemd 2021) 

Tom Scheers, kinder- en jeugdpsychiater (sinds 2013, herbenoemd 2021) 

 

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 begin van seizoen 2021 – 2022 is de vertrouwenscommissie bij elkaar gekomen.In 

het seizoen 2021-2022 zijn er geen vragen of meldingen geweest bij de 

vertrouwenscommissie. 

Plannen  

Begin seizoen 2022 – 2023 zullen we opnieuw een publicatie op de website plaatsen. 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie kon gelukkig dit seizoen weer activiteiten in de kantine plannen. 
De AC was ook dit jaar in de vertrouwde samenstelling en gelukkig kregen we ook hulp 
tijdens de feestavonden van vrijwilligers van de KC!  In het afgelopen seizoen hebben we 
de volgende activiteiten georganiseerd; op 5 oktober vierden we weer het Oktoberfeest, op 
22 april een reguliere pubquiz en op 11 juni was er een feestelijke afsluiting van het seizoen 
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in de kantine. Waar we anders rond deze tijd het vrijwilligersfeest/afsluiting seizoen hebben 
staan maar doordat het hoofdveld eruit lag werd dit door geschoven naar 10 september. 
Daarnaast hebben we van de AC tijdens 2 wedstrijden van Leo 1 (op 10 april tegen Zeijen 
en op 8 mei tegen Asser Boys) extra activiteiten georganiseerd zoals hamburger verkoop 
en het verzorgen van de muziek door een DJ. 
Dit seizoen is, zoals eerder al vermeld, gestart met het bedanken van de vrijwilligers en een 
feestavond op 10 september. Voor de rest van 2022 staan er inmiddels 2 feestavonden op 
de planning (28 oktober Halloween en op 16 december weer een pubquiz in kerstsfeer). 
De opkomst op alle avonden zijn goed en tevens is het een mooie afspiegeling (alhoewel 
we altijd hopen op een grotere opkomst van bijvoorbeeld ouders en andere vrijwilligers) 
 

Overige commissies die dit seizoen actief waren bij LEO: 

• Kantine Commissie 

• Sponsorcommissie 

• Beheer trainingsschema (René Christ) 

• Toernooicommissie (René Panneman) 

• Websitebeheer en sociale media (Cor Weersing) 

• Redactie clubblad (Ronald Dekens) 


