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In memoriam 

 

1 november 2019 is de dag waarop wij de ALV gaan houden. Op die datum is 

het exact één jaar geleden, dat voormalig LEO 1 aanvoerder Casper Hoving 

plotseling overleed met de leeftijd van 28 jaar. Niemand had toen meer zin in 

een ALV op 2 november 2018, de dag na de sterfdag. In plaats daarvan werd  

’s avonds de kantine opengesteld voor het tekenen van een condoleance 

register en om bij elkaar te zijn. Vader Wim en moeder Geertje deden die avond 

verslag van de trieste gebeurtenis. Ook broer en zus waren bij de club aanwezig. 

Een gebeurtenis die diepe indruk heeft achtergelaten en die Caspers vele vvLEO-

vrienden nimmer zullen vergeten. Casper was  vanaf zijn jonge jeugd bij vvLEO. 

Terwijl Casper ondertussen naar Amsterdam was verhuisd, kwam hij nog 

geregeld bij LEO. Onze gedachten zijn bij Casper, zijn familie en zijn naasten. 
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1 Voorwoord 

Beste vvLEO-lid of -vriend/vriendin, 

Je kijkt naar het jaarverslag van vvLEO over seizoen 2018-2019. Dit jaarverslag is de bundeling van de verslagen 

van de jeugdcommissie, de technische commissie en de seniorencommissie. 

Er waren dit seizoen geen bestuurlijke incidenten. Commissies en ‘werkgroepen’ slaagden er prima in om het 

dagelijkse reilen en zeilen van vvLEO in goede banen te leiden en op punten te verbeteren.  

Daarnaast bleven vele vrijwilligers ook hun eigen ideeën inbrengen en uitvoeren om de club steeds leuker te 

maken. We zien veel voorbeelden dat zij daar goed in slaagden. Het geeft veel voldoening een club als vvLEO te 

mogen besturen.    

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen. De meeste doelstellingen werden gehaald. 

Dit lukte door de tomeloze inzet van heel veel vrijwilligers. Ook financieel gezien heeft vvLEO een goed seizoen 

gedraaid met een positief resultaat. 

Dank allen daarvoor! 

Er zijn verenigingen die het jaren achtereen met hetzelfde bestuur en dezelfde voorzitter doen. Voor vvLEO is 

het denk ik belangrijk dat de samenstelling van het bestuur op zekere momenten verandert. Dit houdt de 

vereniging fris en het bestuur scherp en geeft de ruimte aan de instroom van nieuwe bestuurders en de jonge 

generatie. 

Aan het einde van dit seizoen is er weer zo’n bestuurswijziging aan de orde. 

Na drie seizoenen zit mijn periode als voorzitter er op en draag ik graag de hamer over aan een opvolger. Ik kijk 

met heel veel plezier terug op mijn voorzitterschap. We mogen trots zijn op de zelfredzaamheid van de 

vereniging. Dat maakt het voor bestuurders een heel stuk gemakkelijker. 

Tijdens de ALV gaan jullie vaststellen wie de bestuurders van vvLEO zullen zijn in de komende jaren. Voor de 

aanstelling van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en de secretaris) vragen wij jullie instemming.  

De rest van de bestuursleden zijn vertegenwoordigers van de senioren-, de jeugd- en de technische-commissies 

en of is een aanstelling door het bestuur zelf naar gelang de behoefte van het bestuur. 

Dank voor de hulp en het vertrouwen uit de vereniging dat ik heb ervaren. Ik wens de nieuwe voorzitter een 

fijne tijd met heel veel nieuwe dingen waar we blij van worden. vvLEO herbergt heel veel potentieel als gezellig 

ontmoetingspunt en als sportvereniging waar iedereen zich meteen thuis voelt. Met de inzet van vrijwilligers 

zijn wij in staat om dit nog lange tijd in stand te houden, juist ook in ‘veranderende tijden’. 

Ik zal nog regelmatig bij de club vertoeven en links en rechts wat hand en spandiensten verrichten. Dus tot 

ziens bij vvLEO.   

Henrian Klok 

Voorzitter 
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2 Algemeen deel 

2.1 Bemensing 

Het hoofdbestuur is dit verslagjaar elf keer bijeengeweest. In deze vergaderingen zijn af en toe commissies 

uitgenodigd die niet vast in het hoofdbestuur zijn vertegenwoordigd. Dit om specifiek binnen het terrein van 

deze commissies met het bestuur van gedachten te wisselen. 

Het afgelopen jaar zag de bemensing er als volgt uit:  

 Functie Naam  Aandachtsgebied  Benoemd  Aftredend  

Voorzitter  Henrian Klok  Algemeen bestuur, 
woordvoerder vvLEO 

16-12-2016  1-12-2019 

Secretaris  vacant      

Penningmeester  Thorsten van Dalen  Financiën  01-07-2016  1-11-2022 
 

Lid  Björn van Dalen  Voorzitter 
jeugdcommissie  

Toegevoegd als deskundige  

Lid  Cornelis Dussel  Voorzitter 
Seniorencommissie  

Toegevoegd als deskundige  

Lid  Henri Kalishoek  Voorzitter 
Technische Commissie  

Toegevoegd als deskundige  

Lid  Arend Ringnalda  Verenigingsadvies 
Sponsorzaken 

Toegevoegd als deskundige  

 

- Gedurende het verslagjaar heeft Henrian Klok aangegeven dat hij na het einde van zijn 

aanstellingsperiode niet langer beschikbaar is voor zijn functie. Het proces voor het vinden van een 

opvolger werd gestart. 

- Sinds de laatste secretaris zijn functie neerlegde, werd deze functie voor het grootste deel uitgevoerd 

door de penningmeester. Deze invulling is verre van ideaal. Het proces voor het aanstellen van een 

secretaris werd gestart. 

- De penningmeester gaf te kennen voor de komende drie seizoenen beschikbaar te zijn, waarvoor 

dank! 

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

voor zijn rekening te nemen, waarvoor hartelijke dank. 

- Bemensing van de overige bestuursleden volgt uit de bemensing van de betreffende commissies en al 

naar gelang de behoefte van het bestuur.  
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2.2 Bijzonderheden 

Vandalisme: Met beelden van onze beveiligingscamera’s zijn de daders van het vandalisme bij vvLEO bekend 

geworden. Ondanks onze inspanningen en aangifte bij de Politie zijn we er niet in geslaagd een 

schadevergoeding af te dwingen. De kwestie heeft bij de Politie geen prioriteit en dat helpt niet erg. Het ‘rot 

gevoel’ dat we hier van kregen hebben we van ons afgeschud. vvLEO krijgen ze niet klein en we steken onze 

energie weer in toekomstige zaken! Dank aan de clubondersteuners die een bijdrage hebben geleverd om de 

zaken weer op orde te krijgen. Het is misschien typisch vvLEO dat we niet eens precies weten wie dat waren. 

Het gebeurt gewoon. Dank aan de gemeente Assen voor hulp bij herstel- en schoonmaakwerkzaamheden en 

de Rabobank die de vervanging van de schotelantenne heeft betaald. 

AVG: De ledenbeheerder heeft met een klein groepje vrijwilligers een gegevensregister aangelegd. In het 

register is vastgelegd welke gegevens vvLEO beheert, voor welk doel de gegevens worden gebruikt en hoe lang 

gegevens worden bewaard. vvLEO voldoet aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Met 

deze actie is tevens het ledenbestand geschoond van oude en meervoudig opgeslagen gegevens.    

vvLEO jeugdtoernooi: De wens voor een eigen vvLEO jeugdtoernooi ging bijna in vervulling. Alle 

voorbereidingen waren getroffenen en de club was er helemaal klaar voor. Helaas door afzeggingen op het 

laatste moment van verenigingen die zich hadden ingeschreven, is besloten om het toernooi niet door te laten 

gaan. Komend seizoen gaan we het weer proberen en enkele sponsors hebben aangegeven een bijdrage te 

willen leveren. 

Informatiescherm: Het kleine beeldscherm in de kantine is weer leven in geblazen. Na een periode van donker 

beeld worden nu wedstrijd- en competitiegegevens getoond en kunnen er clubmededelingen worden getoond.        

Verenigingsontwikkeling: Via ledenraadpleging zijn aandachtspunten voor clubvisie en -beleid opgehaald. Via 

de programma’s  ‘jeugdontwikkeling’ en ‘LEO 3.0’ wordt hier opvolging aan gegeven. Er is hiervoor één en 

ander gepubliceerd in de LEO media. Uit de ledenraadpleging zijn drie werkgroepen ontstaan die de planning 

en de uitvoering ter hand gaan nemen. Dit initiatief krijgt voortgang in de komende seizoenen waarbij wordt 

ingezet op de betrokkenheid van heel veel leden. Bij de afsluiting van het seizoen tijdens de ALV zal hierover 

een presentatie worden gegeven.    

2.3  Organisatie structuur 

De commissies staan positioneel stevig en werken zelfstandig. Zij vormen de stabiele organiserende factor in 

vvLEO. Het blijft heel veel energie kosten om het de bemensing op pijl te krijgen en te houden. Wat dat betreft 

blijven we mensen motiveren om naar eigen vermogen een bijdrage aan de vereniging te leveren. De 

commissies willen graag meer betrokkenheid van het bestuur naar de commissies toe. Het bestuur neemt dit 

punt ter harte en belooft beterschap. 

Blijvend aandachtspunt. Zoals bekend heeft iedere trainer en leider binnen vvLEO een Verklaring Omtrent 

Gedrag overlegd. Met enige regelmaat kost het veel moeite om de VOG’s vlot binnen te krijgen. Volgens beleid 

hanteren we een termijn van 6 weken. Daarna kan er door de vrijwilliger daadwerkelijk niet meer getraind 

worden totdat de VOG is overlegd. 

De sponsorcommissie bleef als gevolg van een structurele onderbemensing zwak. Het is jammer dat vvLEO 

hierdoor vrijwel zeker inkomsten misloopt. Het is er mede de oorzaak van, dat we nog geen hoofdsponsor aan 

de vereniging hebben kunnen verbinden. De pogingen om de sponsorcommissie te versterken hebben helaas 

geen vruchten afgeworpen. Bestaande sponsorrelaties leden er niet onder en dit komt vooral omdat vvLEO de 

vereniging blijft die onze sponsors iets gunnen. De taken als facturen sturen en de administratie op orde 

houden zijn met hulp van de penningmeester uitgevoerd zoals dat hoort. 
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2.4 Vrijwilligers / medewerkers  

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

binnen de vereniging actief waren. 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. 

Enkele voorbeelden in willekeurige volgorde: teamindelingen; afstemmen trainingsschema; coördineren van de 

competitiewedstrijden; 4x4 trainingen; keepers clinic; vriendinnentraining; kickboksen voor meiden; 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; 

organiseren zaalcompetitie en nog veel meer. 

Punt van aandacht en eigenlijk van zorg is dat het heel veel moeite kost om mensen te vinden voor 

clubbladredactie, commissies en bestuur. De oorzaak lijkt dat mensen zich niet graag voor meerdere seizoenen 

aan vaste taken en verantwoordelijkheden willen verbinden of denken dat ze te weinig ervaring hebben voor 

een functie. De ervaring leert dat met enkele uren per week al een hele waardevolle bijdrage aan de club kan 

worden geleverd. Bij vvLEO ben je altijd met mensen die je willen helpen. Dus beste vvLEO vrienden, als je een 

vacature ziet…. neem contact op met de contactpersoon en stem af wat je voor vvLEO kunt betekenen. We 

zorgen er voor dat dat leuk en ontspannend wordt. 

2.5 Gebouwen / terrein  

Het rookbeleid blijft een punt van aandacht. 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. 

De nieuwe LED-veldenverlichting geeft veel gebruiksgemak, zorgt voor heldere verlichting, werkt storingsvrij en 

verlaagt de energiekosten.  

De kantine heeft een metamorfose ondergaan. Het is er goed toeven en ook in de keuken zijn aanpassingen 

gemaakt die het de barmedewerkers een stuk gemakkelijker maken. 

2.6 Activiteiten 

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

van de club én vormen voor een deel voor een stroom van inkomsten. 

  



 

Jaarverslag 2018/19 

 vvLEO, de leukste club van Assen! Pagina 7

3 Jeugdcommissie (JC) 

We startten het seizoen vol goede moed met een geactualiseerd en nieuw vastgesteld Jeugdbeleidsplan. Het 

oude plan dateerde van oktober 2010 en was achterhaald. De start van dit voetbalseizoen was er echter niet 

één waar we met plezier op terugkijken. In de zomervakantie waren vernielingen aangericht aan en rond ons 

clubgebouw en onze Technisch Coördinator stopte onverwacht terwijl een nieuw aanspreekpunt op dat gebied 

ontbrak. Dit leidde tot een vervelend en rommelig begin. Het plan voor Partijtjestraining kon bij de start niet 

uitgevoerd worden, waardoor er voor veel jeugdteams gaten in het trainingsschema ontstonden. Een stressvol 

begin voor de Jeugdcommissie, wat enorm veel energie kostte en waardoor de lol er bij velen vanaf ging. Na 

enige tijd is een opvolger gevonden voor de Technisch Coördinator (nieuwe benaming: Hoofd Jeugdopleiding) 

en kwam de organisatie gelukkig weer op orde. 

3.1 Onderzoek bestaansrecht 

Dit seizoen hadden we twee stagiaires over de vloer die onderzoek deden naar de bestaansrecht van onze club. 

De studenten van Hanzehogeschool brachten advies uit over speerpunten voor de club en spraken zich tevens 

zeer positief uit over het reilen en zeilen binnen vvLEO. Belangrijkste adviezen zijn volgens hen:  

1. Ouderbetrokkenheid verhogen en individualisme tegengaan door frequentere ouderavonden (met 

thema’s) te organiseren; 

2. Meer vrijwilligers werven door nauwer contact met mbo-scholen; 

3. Terugloop jeugdleden tegengaan door samenwerking te zoeken met BSO/Kinderopvang.  

De adviezen hebben we ter harte genomen en worden in seizoen 2019-2020  verder onderzocht.  

3.2 Indelingsproces 

Het indelingsproces verliep dit seizoen redelijk volgens planning. Lastig en tijdrovend zijn ieder jaar de 

gesprekken met de beoogde selectietrainers. De JC is van mening dat het proces niet afhankelijk hoeft te zijn 

van de eerste aanstelling van selectietrainers en dat de planning voor het samenstellen van selectiepoules strak 

gehanteerd kan worden. JC kan dan vervolgens aan de slag met de niet-selectieteams. Dit seizoen werkten we 

voor het eerst met kernteams: een groep bestaande uit oud-trainer(s), nieuwe trainers, leeftijdscoördinator JC, 

leeftijdscoördinator TC en de Hoofd Jeugdopleiding die samen verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van 

de teams. De vernieuwde opzet werd als positief ervaren en droeg bij aan een verbeterde communicatie 

tussen Jeugd- en Technische commissie.  

De vernieuwde opzet met leeftijdscategorieën van even leeftijden is opnieuw geëvalueerd en besloten werd 

om het indelen op basis van leeftijd te blijven doen voor de leeftijdscategorieën JO7 t/m JO13. Daar waar een 

even leeftijdscategorie omwille van aantallen onhaalbaar is, zal teruggegaan worden naar het oude systeem.  

Ons werd medegedeeld dat de voetbalpiramide met daarin de verschillende voetbalniveaus met ingang van 

seizoen 2019-2020 op de kop zal gaan. In praktijk betekent dit dat de eerste teams de mogelijkheid hebben om 

zich in te schrijven voor de Hoofdklasse. Na overleg met Technische Commissie is om verschillende redenen 

besloten JO15-1, JO17-1 en JO19-1 in te schrijven in de Hoofdklasse.  

3.3 Toename meiden bij LEO 

Actieve promotie voor meidenvoetbal, onder andere door middel van Meidentrainingen bleek zijn vruchten af 

te werpen. De trainingen onder bezielende leiding van jeugdige speelsters van LEO werden goed bezocht en 

leidden uiteindelijk tot een grote groep nieuwe aanmeldingen. We zijn dan ook trots dat we komend seizoen 

kunnen starten met 2 MO13-teams, 1 MO17-team en 1 MO19-team. Aanmeldingen van jongere meiden 

(JO11,JO9) verloopt ook zeer goed, maar het beleid wil dat zij in beginsel ingedeeld worden in een gemengd 

team.  
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3.4 Overgang jeugd naar senioren 

Dit seizoen kende de jeugdafdeling voor het eerst in de geschiedenis maar liefst 3 JO19-teams. Een belangrijke 

groep voor onze jeugd die we na het doorlopen van de jeugdafdeling graag willen behouden voor de club. We 

kunnen met 19 jeugdspelers die doorgeschoven zijn naar de seniorenafdeling stellen dat dit gelukt is. Iets waar 

we als Jeugdcommissie trots op zijn.  

3.5 Bemensing 

Om de communicatie tussen Technische en Jeugdcommissie te verbeteren is besloten dat de Hoofd 

Jeugdopleiding (HJO) aanschuift bij alle Jeugdcommissievergaderingen. De Jeugdcommissie heeft dat als 

plezierig ervaren dit seizoen en daarom zal dit ook het geval zijn voor het nieuwe seizoen.  

Per ingang van het nieuwe seizoen (2019-2020) zal Harry van der Wijk na 3 seizoenen zijn functie als 

wedstrijdsecretaris neerleggen. We zijn Harry enorm veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor deze ‘zware’ 

functie. We hebben Marjolein Smulders bereid gevonden het stokje van Harry over te nemen.  

Na de ALV zullen ook Björn van Dalen en Thea Harmelink de functie van respectievelijk voorzitter en secretaris 

neerleggen. Een opvolger voor de functie van voorzitter is op moment van schrijven helaas nog niet gevonden. 

Anja Nachbahr zal toegevoegd worden aan de Jeugdcommissie en neemt de functie van secretaris over van 

Thea. Henk Anton Vellinga en Marijke Smeenge hebben aangegeven nog een seizoen langer door te willen 

gaan als lid van de Jeugdcommissie. Dank daarvoor! 

De bemensing ziet er daarmee als volgt uit (per ingang november 2019): 

Naam Functie Lid sinds Aftredend 

Björn van Dalen Jeugdvoorzitter 01-07-2012 01-11-2019 

Thea Harmelink 

Anja Nachbahr 

Jeugdsecretaris 

 

01-07-2015 

01-09-2019 

01-07-2019 

01-09-2022 

Harry van der Wijk 

Marjolein Smulders 

Jeugdwedstrijdsecretaris 01-07-2016 

01-07-2019 

01-07-2019 

01-07-2022  

Jaap Braam Jeugdcoördinator JO19/JO17 01-07-2017 01-07-2020 

Henk Anton Vellinga Jeugdcoördinator JO15/JO13 01-09-2016 31-08-2020 

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 31-08-2020 
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4 Seniorencommissie (SC) 

4.1 Bemensing 

De senioren commissie bestaat uit 4 leden 

- Cornelis Dussel (Voorzitter) 

- Albert Talens (Wedstrijdzaken Senioren) 

- Lars Uineken (Scheidsrechterszaken senioren) 

- Maarten Schepers (Overgang A - junioren en Technisch hart) 

4.2 Resultaten 

Wat heeft de senioren commissie allemaal gedaan afgelopen seizoen 

- Werven van trainers, verzorger en leiders voor de senioren teams 

- De vacature voor trainer/coach LEO 2 is intern ingevuld. Dit in de persoon van Björn van Dalen 

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

heden is dit helaas nog niet ingevuld. 

4.3 Thuiswedstrijden senioren zondag voetbal 

De SC heeft geregeld dat alle zondag senioren teams de thuiswedstrijden tegelijk op dezelfde dagen spelen. Dit 

was de wens van een aantal teams. Dit moet leiden tot grotere onderlinge betrokkenheid. Ook moet het 

uitruilen van spelers zo makkelijker worden.  

4.4 Regelen van scheidsrechters 

De SC heeft sinds vorig seizoen het regelen van scheidsrechters voor de seniorenteams opgepakt. Aanvankelijk 

was het even zoeken naar een goede werkwijze, dit seizoen is dit proces goed ondergebracht binnen de SC. 

4.5 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 veel spelers de overstap hebben gemaakt naar de senioren. 

Dit heeft zelfs geleid tot een extra senioren team op zondag voor de competitie 2019 - 2020. 

4.6 Een extra senioren team op zondag. 

Mede door de grote toestroom vanuit de jeugd is er een extra senioren zondag team in het leven geroepen.  
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5 Technische Commissie (TC)  

Tijdens de ALV van vorig seizoen deed de TC nog een oproep voor nieuwe leden. Er waren nog slechts enkele 

leden over van de ‘oude’ TC. Hoewel er gedurende het seizoen een Technische visie en een standaard 

Technisch jaarplan ontwikkeld is, was er weinig vertrouwen dat binnen vvLEO de noodzakelijke faciliteiten voor 

technische ontwikkelingen gerealiseerd zouden worden. Tijd voor nieuw elan. 

Op 1 januari 2019 stond er een nieuwe TC; 9 man sterk. Er is gestructureerd gewerkt aan de invulling van het 

jaarplan. In het begin natuurlijk vooral gericht op de teamindeling, maar altijd tegen het licht van ontwikkeling 

van de Jeugdopleiding en het z.g. Technisch product. De Technische commissie wil met name de kwaliteit van 

de coaching en begeleiding tijdens trainingen, wedstrijden en binnen het gehele jaarprogramma verbeteren. 

Door de trainers zelf sterker te maken en door de afstemming onderling en de programmering te versterken. 

Terwijl de teams werden ingedeeld en trainers aan teams werden gekoppeld, werd het duidelijk dat we met 

alleen ‘enthousiaste vaders’ niet langer, de steeds hogere verwachting van het trainingsniveau konden 

garanderen. De roep om gediplomeerde trainers wordt groter. Maar daarmee gaan trainers ook eisen stellen. 

Bij sommige andere clubs worden jeugdtrainers ondertussen betaald. 

Juni 2019 hebben we voor het eerst een uitgewerkt jaar-/seizoensplan ontwikkeld en voorgelegd aan het 

Hoofdbestuur. We hebben gekozen voor een mix van opgeleid kader (zoveel mogelijk TC3 voor elke eerste 

teamtrainer), een goed digitaal hulpmiddel (VTON), dat ook fysiek toegelicht kan worden en een Hoofd Jeugd 

Opleiding die voldoende uren heeft om de verbinding te maken tussen teams en programma’s, individuele 

trainers kan begeleiden en de technische voortgang in de gaten kan houden. Deze ontwikkelingen sluiten ook 

aan bij de eerste uitkomsten van LEO 3.0. 

Gedurende dit jaar bleek dat de intensieve aanpak en de hoge ambities veel tijd en aandacht vragen. 

Gedurende het jaar zijn er 3 TC-leden gestopt. Twee daarvan waren al jaren lid van de TC, de derde was nog 

aan het proeven. Eén van de vacatures in ingevuld, maar er zijn zeker nog twee vacatures open. Welkom. 

Voor het komende jaar is het voor de TC essentieel dat er volgens de nieuwe programmering kan worden 

gewerkt. Dat is de weg naar de kwaliteit zoals deze door de leden gewenst wordt, waarbij we de ambitie 

hebben dit voor de hele jeugdopleiding te laten gelden. Ongeacht niveau en geslacht. 

Op naar 2020  


