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1. Algemeen deel 

 

Inleiding. 

Voor u ligt het jaarverslag van vvLEO over het seizoen 2015-2016. Naar inmiddels goed gebruik  is 

weer gekozen om het verslag tezamen aan te bieden met het verslag van de jeugdcommissie, 

technische commissie  en de seniorencommissie.  

Het afgelopen jaar is gelukkig weer zonder noemenswaardige problemen verlopen. Zowel sportief als 

sociaal hebben we als club goed gepresteerd. Het enige noemenswaardige dieptepuntje was een 

inbraakpoging. Gelukkig werd niets ontvreemd en viel de schade nog mee. 

De bestuursfuncties binnen verschillende commissies, waaronder de senioren commissie,  blijven 

punt van aandacht, het lukt soms in onvoldoende mate hier duurzaam resultaat te leveren.  

Het bestuur kijkt tevreden 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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1.1 Bezetting 

Dit jaar is bestuurlijk gezien tamelijk rustig  verlopen voor het HB.  

Het hoofdbestuur is dit verslagjaar 10 keer bijeengeweest waarvan 2 keer in groter verband waarbij 

de leden van de jeugd, senioren en technische commissie waren uitgenodigd. 

Gaandeweg verandert de rol van het hoofdbestuur naar meer sturend op afstand en opereert het HB 

steeds minder uitvoerend. Dit werkt prima omdat verantwoordelijkheden steeds meer binnen de 

zelfsturende commissies worden opgepakt.   

Maurice van Doorn heeft zijn volledige termijn als penningmeester niet kunnen volbrengen vanwege 

privé omstandigheden. Als opvolger draagt het hoofdbestuur Thorsten van Dalen voor, dit per 1 juli 

2016. Om alvast bekend te raken met de algemene gang van zaken is Thorsten medio mei 

toegevoegd aan het hoofdbestuur als algemeen lid. De taken behorende bij de ledenadministratie 

zijn overgenomen naar een compacte commissie bestaande uit 2 personen. 

Helaas is het voor Maurice niet meer mogelijk gebleken de jaarcijfer voor dit verslagjaar te 

produceren. Wij prijzen ons gelukkig met de voorgaande penningmeester Henk Zuiderveld, die de 

zware taak op zich genomen heeft orde op zaken te stellen en zodoende een schone overdracht naar 

Thorsten te kunnen realiseren.  

Tegelijkertijd is het hoofdbestuur verblijd met de regelmatige komst van Cornelis Dussel als 

afgevaardigde van de senioren commissie. 

Per september heeft Björn van Dalen de rol van jeugdvoorzitter over genomen van Arend Ringnalda. 

Arend is als algemeen lid aan het hoofdbestuur verbonden gebleven en hij richt zich nog meer op 

sponsorzaken. 

Het afgelopen jaar zag de bezetting er als volgt uit: 

 Naam Aandachtsgebied Benoemd Aftredend 

Voorzitter: Wim Hoving Algemeen,  

woordvoerder 

27-09-2011 26-09-2014 

Secretaris: Jan Ubels Vrijwilligerscommissie 

Communicatie 

10-10-2011 09-10-2017 

Penningmeester: Maurice van Doorn Financiën 

Ledenadministratie  

04-11-2013 03-11-2016 

Lid: Thorsten van Dalen Algemeen lid Medio mei 

2016 

30-6-2016 

Lid: Arend Ringnalda Voorzitter 

jeugdcommissie 

Qualitate qua 

tot september 

Lid: Björn van Dalen Voorzitter 

jeugdcommissie 

Qualitate qua 

vanaf september 

Lid: Arend Ringnalda Sponsorzaken Benoembaar 

vanaf 1-9-16 

30-10-2019 

Lid: Cornelis Dussel Voorzitter 

Seniorencommissie 

Qualitate qua 

Lid: Nico de With Voorzitter 

Technische Commissie 

Qualitate qua 
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Gedurende het verslagjaar heeft Wim Hoving aangegeven als voorzitter te gaan stoppen. Het HB is 

de zoektocht naar een opvolger gestart.  

1.2 Organisatie structuur 

De verschillende commissies staan positioneel stevig en werken meer en meer zelfstandig. De 

Seniorencommissie heeft nog altijd te kampen met personele problemen. De gewenste blijvende 

structuur ontbreekt nog.  

 

Gezien onze positieve financiële situatie ligt de prioriteit in het investeren van ontwikkelingen die 

bijdragen tot het verstevigen van de kwaliteit bij de jeugd bijvoorbeeld met een assistent technisch 

coördinator. De TC is hierin leidend. 

Het meisjesvoetbal heef het afgelopen jaar een verder vlucht genomen. Het is mooi om te zien dat 

ondanks beperkte facilitaire mogelijkheden het meisjesvoetbal zich positief ontwikkelt.  

Tevens is een pilot gestart met zaterdag voetbal. Door een aantal leden is gevraagd dit te faciliteren. 

Na behoorlijk wikken en wegen is besloten in de praktijk te proberen wat de effecten precies zijn. 

Lopende het jaar zijn verzoeken binnen gekomen voor vergoedingen van trainers. Hierop is besloten 

om in de regel geen vergoedingen beschikbaar te stellen.  

Het VOG-gebeuren binnen vvLEO is een ongoing proces geworden. Er zijn inmiddels meer dan 200 

VOG’s in bezit bij vvLEO. Dit betreft de functies van bestuurder, trainer en leider. Het landelijke VOG 

beleid is intussen open gezet voor alle vrijwilligers die binnen een vereniging werkzaam zijn.  De 

inlevertermijn van 6 weken na uitvaag van de VOG is opnieuw vastgesteld. 

Af en toe is het goed om oud beleid nog eens even weer op te frissen. Zo is er dit jaar aandacht 

geweest voor het was-tas beleid: de regel is dat er na de wedstrijd wordt gedoucht en dat de vieze 

kleding wordt verzameld en centraal beurtelings wordt gewassen. We zagen weer te vaak dat 

kinderen in wedstrijd outfit naar huis fietsten. Behalve ongezond vinden we dat ook vies.  

De spelerspassen worden zoals in de vorige ALV afgesproken gefinancierd uit de contributie gelden. 

Dit systeem werkt goed en scheelt betrokkenen een hoop tijd en energie. 

Het ledenbeheer is op een manier overgeheveld naar het systeem Sportlink waarmee Sportlink 

leading is geworden. Hierdoor is het ook mogelijk geworden om de contributies vanuit Sportlink te 

incasseren. Ook deze werkwijze is efficiënter en veel minder fout gevoelig. De volgende stap is dat 

ook de boekhouding naar Sportlink verhuist. Dit wordt effectief met ingang van het nieuwe seizoen. 

Voor de oplettende kijker: het tenue is iets gewijzigd. Vanwege een uitlopend shirt hebben we 

moeten kiezen voor een iets ander type. Waarvan akte. 

Ook gerealiseerd: een nieuwe ballenpomp en de reorganisatie van het ballenhok. 

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 zijn. Te denken valt aan alle vrijwilligers die gebouw, 
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terrein, kleding, materialen, kantine, sociale evenementen, sportevenementen, clubblad, website, 

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

 

1.4 Gebouwen / terrein 

 

De actieve lobby bij de gemeente heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bouw van 4 nieuwe 

kleedkamers is gestart. Deze komen haaks op de bestaande kleedkamers te staan. Hiermee is zijn de 

capaciteitsproblemen voor wat betreft de kleedkamers verleden tijd. Ingebruikname zal na de 

winterstop 2016 zijn. Uiteraard blijft er altijd iets te wensen. Om de trainingen meer ruimte te 

verschaffen valt te overwegen om het hoofdveld met kunstgras uit te voeren. 

 

1.4.1 Activiteiten 

 

Ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten geweest. De activiteitencommissie slaagt er telkens in om 

volle zalen te treken door aansprekende activiteiten te organiseren. Zo was de vrijwilligersavond van 

28 mei wederom een doorslaand succes. 

Het hoofdbestuur heeft de activiteiten commissie groen licht gegeven om met voorstellen te komen 

voor het 85 jarig jubileum van vvLEO. 

Voor alle vrijwilligers die alle activiteiten mogelijk maakten: bedankt! 

 

2. Jeugdcommissie (JC) 

 

2.1 Jeugdvoetbal 

We kijken terug op een goed seizoen waarin wij met veel vrijwilligers de basistaken van het 

jeugdvoetbal  hebben kunnen uitvoeren. Het jeugdledenaantal bleef geleidelijk groeien zoals we dat 

over de laatste jaren steeds terug zien komen. 

Voor het nieuwe seizoen  voorzien wij 434 jeugdleden, waaronder 81 meiden (19%).  We gaan in 

seizoen 2016-2017 al meteen van start met  9  F-teams. Dat  is een nieuw record bij aanvang van een 

nieuw seizoen. Er huist duidelijk nog veel jonge jeugd in de omgeving en wat dat betreft zijn voor 

vvLEO de vooruitzichten prima. Maar het betekent ook dat we in het licht van deze vooruitzichten 

maatregelen zullen moeten nemen m.b.t. de capaciteit van onze trainingsvelden en het aantal 

jeugdtrainers uitbreiden. Het liefst willen wij alle jeugdteams twee trainingsmomenten blijven bieden 

op locaties en tijdstippen die realistisch zijn.  

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de Maatschappelijk Sport Coaches waar wij in het 

kader van een pilot gratis gebruik van mochten maken. De jeugdcommissie  had dit wellicht een 

commercieel vervolg willen overwegen, echter was de interesse bij andere deelnemende 

sportverenigingen te laag. De jeugdcommissie houdt wat dit betreft contact met de zorgsector en 

volgt de ontwikkelingen op de voet.  
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2.2 Belangrijkste ontwikkelingen en leringen 

 

- De volgende activiteiten werden georganiseerd 

o Toernooi bij ‘kerstlicht’  

o Pannenkoekentoernooi 

o Ontbijttoernooi 

o Schoolvoetbaltoernooi 

o WK-kijken 

o Ballenavond 

o Ik hou van LEO 

- Meidenvoetbal vind goed zijn weg in vvLEO. Massale aanmelding van meiden zoals bij sommige 

verenigingen elders in den lande bleef uit. We zijn tevreden over het tempo waarin zich 

meidenvoetbal bij vvLEO ontwikkelt. Er werd naar aanleiding van het teamindelingsproces een 

informatieavond meidenvoetbal gehouden in samenwerking met de KNVB. Voor een soepel 

teamindelingsproces blijkt het raadzaam om eerst de meidenteams samen te stellen. De wens 

voor een ‘focusteam’ meidenvoetbal werd uitgesproken. Jeugdcommissie bekijkt de 

mogelijkheden voor de opvolging van deze zaken. 

- Voor de spelerswensen inventarisatie werd voor de tweede  keer gebruik gemaakt van de 

elektronische enquête. Verwerken en verspreiden van informatie is gemakkelijk, snel en geeft 

een interessante feedback. Wel moeten we beter de verwachtingen managen. De enquête geeft 

vooral naar jonge kinderen en hun ouders de indruk dat spelerswensen leidend zijn voor de 

teamindelingen. En dan geeft dat best vaak teleurstellingen. 

- Het teamindelingsproces ging weer een beetje beter en met minder problemen. De problemen 

die er waren bleken weerbarstig. Met name in de C- en D-leeftijdscategorie. Dit heeft te maken 

met het lastige aantal in te delen spelers, maar vooral omdat er rondom de indeling van de 

meiden teams in deze leeftijdscategorie te lang onduidelijkheid was. Die ook het punt 

meidenvoetbal in deze sectie. 

- Positief is het toenemend aantal sociale activiteiten in vvLEO. Dat moedigt ouders aan om hun 

kinderen aan te melden bij vvLEO. Gebruik van clubcapaciteit en agenda’s zal in de toekomst wat 

beter afgestemd worden.  De jeugdsecretaris gaat voor dat doel een overkoepelende vvLEO 

jaarkalender/agenda bijhouden. 

 

2.3 Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie bedankt Cor Lamain, Guido Visser en Björn van Dalen voor het uitvoeren van hun 

jeugdcommissietaken. Voor de jeugdwedstrijdsecretarisfunctie van Björn is reeds opvolging 

gevonden in de persoon van Harrie van Wijk. Wij wensen Harrie veel plezier en succes in deze 

functie. 

Wij zoeken per direct opvolging voor Guido Visser en Cor Lamain. Hetzelfde geldt voor de opvolging 

voor Arend Ringnalda die per 1 september stopt als jeugdvoorzitter en jeugdcoördinator voor de A- 

en B-jeugd. 

Nb. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de jeugdcommissie weer behoorlijk compleet! 

Dit fantastische bericht willen wij niet ongemerkt laten. De wijzigingen zijn al in onderstaande tabel 

verwerkt met de wijzigingen aangegeven in cursief. 
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Naam Functie Aangesteld Aftredend 

Arend Ringnalda 

Björn van Dalen 

Jeugdvoorzitter 01-10-2008 

01-09-2016 

01-09-2016 

31-08-2019 

Renate van Osch Jeugdsecretaris 01-07-2015 01-07-2018 

Björn van Dalen 

Harrie van Wijk 

Jeugdwedstrijdsecretaris 01-07-2012 

01-07-2016 

01-07-2016 

01-07-2019 

Arend Ringnalda  

Dick Vink 

Jeugdcoördinator A-B  ad-interim 

01-09-2016 

01-09-2016 

31-08-2019 

Guido Visser 

Henk Anton Vellinga 

Jeugdcoördinator C 01-07-2013 

01-09-2016 

01-07-2016 

31-08-2019 

Cor Lamain 

vacant 

Jeugdcoördinator D 01-07-2015 01-07-2016 

Thea Harmelink Jeugdcoördinator E  01-07-2015 01-07-2018 

Marjan van Mourik Jeugdcoördinator F 01-07-2015 01-07-2018 

Marijke Smeenge Jeugdcoördinator meiden 01-09-2017 31-08-2019 

 

 

3. Seniorencommissie (SC) 

Het seizoen gestart met 5 senioren teams en een dames team. In de loop van het seizoen zijn er 

enige problemen geweest bij LEO 2. De trainer en leider zijn opgestapt en ook een paar spelers die 

het niet eens waren met het beleid bij LEO 1 als het gaat om het mee trainen met deze groep. De 

problemen zijn intern opgelost en het 2e team heeft het seizoen af kunnen maken. 

Freddy Strating  heeft rond de winterstop aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe club en 

hierdoor LEO te verlaten. 

TC, HB en SC hebben een profiel opgesteld waar een nieuwe trainer bij LEO aan moet voldoen en 

hebben een vacature geplaatst. Na meerdere gesprekken met de TC en een afgevaardigde van de 

spelersgroep is Jan Willem de Haan aangesteld als nieuwe trainer voor het seizoen 2016-2017. 

Christiaan Oostema heeft  in februari/maart te kennen gegeven de SC te willen  verlaten. Hij wil zich 

meer bezig houden op/aan het veld als leider van  LEO 3. Hierop is Cornelis Dussel benadert om de 

vrij gevallen plaats in de SC op te vullen en zich in deze periode bij de SC aan te sluiten. 

Ook rond deze periode is er een aanvraag binnengekomen bij HB en SC of het mogelijk is om bij LEO 

op zaterdag te voetballen met een senioren team. Dit was een verzoek uit eigen gelederen en men 

had al een compleet team bij elkaar. HB en SC hebben dit voorstel in beraad genomen. Zijn met de 

mensen in gesprek gegaan en zijn tot de conclusie gekomen dat dit goed voor LEO zou zijn. 

Aangezien we er hierdoor een 6e team bij hebben maar niet op zondag. Behoud van meer senioren 

leden bij de club. Goed voor de kantine omzet op zaterdag en een mogelijkheid tot aanvulling bij het 

zondag voetbal indien te kort aan spelers.  We hebben besloten om dit als een pilot voor het seizoen 

2016-2017 in gang te zetten onder bepaalde voorwaarden. 

1. Voetbal op zaterdag geen standaard team maar voor reserve klasse.  

2. Leeftijd grens voor zaterdag voetbal is tot 25 jaar, nadien op zondag spelen  

3.  A – junioren niet toelaten, deze horen bij de Jeugd te spelen  
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4. Goedkeuring vindt plaats als men bereid is, indien noodzakelijk, gaten bij zondag teams op te 

vullen. (Het mag gezegd worden dat de jongens geweldig oppakken, meerdere teams op 

zondag  putten uit LEO 6 Zaterdag). 

Verder zijn alle 5 de zondag teams gevuld voor seizoen 2016-2017  

Ook is er inmiddels een 35+ team 7 tegen 7 tot stand gekomen bij LEO. Dat zich heeft aangemeld 

voor de Asser competitie van Luc Rengers. 

 

 

4. Technische Commissie (TC) 

4.1 Bezetting TC; 

De TC is aan het begin van het seizoen 2015/2016 gestart met 7 leden. Gedurende het seizoen zijn er 

drie nieuwe leden ingestroomd, Wesley Dussel, Henri Kalishoek en Raymond Gersonius.  

In de loop van het seizoen heeft Wim Biemold heeft om gezondheidsredenen zijn TC lidmaatschap 

beëindigd. Aan het eind van het seizoen hebben Geert ten Brink, Martin Brouwer en Gerard Slagter 

besloten de TC te verlaten. Geert ten Brink heeft nog wel ondersteuning geleerd bij de opstart van 

het seizoen 2016/2017.  Wij bedanken hen allen voor hun inzet over de afgelopen jaren. 

Vanaf de start van het seizoen is actief gezocht naar een nieuwe Technisch Coördinator. Deze 

vacature is eind 2015 ingevuld door Jans Deenen. Jans neemt vanaf zijn aanstelling deel aan de 

vergaderingen van de TC. 

4.2 Trainers 

Aan het begin van dit seizoen is voor nagenoeg alle elftallen een trainer gevonden. Speciale dank 

gaat uit naar het A3 team en Henk Klaucke. Het team heeft zich grotendeels zelf moeten redden 

zonder trainer. 

Aangezien zowel de trainer van LEO 1 aangaf aan het einde van het seizoen te vertrekken en de 

trainer van LEO 2 zijn functie had neergelegd, is er vanaf januari 2016 gestart met het zoeken naar 

vervanging. De TC bedankt bij deze Wim Biemold voor zijn ondersteuning voor LEO 2 in de tweede 

helft van het seizoen. 

In samenwerking met de HB/SC en de afvaardiging van de spelersgroep is uit een aantal kandidaten 

Jan Willem de Haan gekozen als trainer van LEO 1. Tot op heden is er nog steeds een vacature 

“Trainer/Coach LEO 2”. 

4.3  Info avond sportverzorging 

De TC heeft samen met Inge Beenen een info avond omtrent sportverzorging georganiseerd op 10 

december2015. De avond stond in het teken van blessure preventie. De opkomst vanuit de 

trainers/leiders groep en andere belangstellenden viel tegen. 

4.4 Overige onderwerpen 

De TC heeft geadviseerd over meerdere onderwerpen, waar onder; het oprichten van het 

zaterdagteam, voorstellen van nieuwe selectietrainers voor jeugdteams, ondersteuning bij de F-

pupillen training. 


