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Inleiding. 

Voor u ligt het jaarverslag van vvLEO over het seizoen 2016-2017. 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.  

Gelukkig is het afgelopen jaar bestuurlijk zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Zowel 

sportief als sociaal hebben we als club mooie dingen laten zien.  

Operationeel gezien zijn we tegen het ongelukkige feit aangelopen dat, na het administratief 

rommelig verlopen seizoen 2015-16, er alsnog gebreken naar voren zijn gekomen waardoor de 

exploitatie en de balans voor dit verslagjaar uit de pas is gelopen. 

Het bestuur kijkt voor het overige 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. Algemeen deel 

 

1.1 Bezetting 

Het hoofdbestuur is dit verslagjaar 10 keer bijeengeweest. 

Per 1 juli is de nieuwe penningmeester Thorsten van Dalen gestart in zijn nieuwe functie. Als snel 

werd duidelijk dat de administratie en boekhouding op nagenoeg alle taakgebieden hiaten 

vertoonden. Zo was er het nodige misgegaan met de inning van de contributie. Ook waren er, tegen 

de verwachting in, diverse facturen niet betaalbaar gesteld of zelfs achterstallig. Bovendien is met 

ingang van het nieuwe seizoen gestart met de invoering van Sportlink voor de boekhoudkundige 

verwerking in combinatie met de invoeging van de verwerking van de contributiegelden.  

Al met al zijn er op dit front grote stappen gezet, al verliep dit niet bepaald zonder vallen en opstaan. 

De wijze waarop de penningmeester zich de nieuwe materie eigen heeft gemaakt én de manier 

waarop hij met de bijkomende verwachtingen is omgegaan verdient zonder meer complimenten. 

Chapeau!    

Met ingang van het nieuwe seizoen is Henrian Klok de nieuwe voorzitter van vvLEO. Hij heeft het 

afgelopen jaar gebruikt om de vereniging (nog) beter te leren kennen om zo vanuit zijn nieuwe 

positie van toevoegende waarde voor vvLEO te kunnen zijn. 

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 09-10-2017 

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: Nico de With Voorzitter 

Technische Commissie 

Toegevoegd als deskundige 

 

Gedurende het verslagjaar heeft Jan Ubels desgevraagd aangegeven nog 1 jaar als secretaris aan te 

willen blijven. Nico de With heeft aangegeven na dit seizoen het stokje te willen overdragen aan een 

opvolger. Eén van de zittende leden van de TC, Henri Kalishoek, is hiertoe bereid gevonden. Aan het 

einde van het seizoen heeft Henri de voorbereiding van het nieuwe seizoen al opgepakt, waar nodig 

met de ondersteuning van Nico, dit om een soepele overgang te bewerkstelligen. 

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. De Seniorencommissie was jarenlang een zorgenkindje 

qua bezetting, dit seizoen zijn hier positieve stappen in gezet (zie SC deel). Een soortgelijke 

ontwikkeling heeft het HB ook voor de veld- en bouwploeg voor ogen. Vanwege wat personele 

wisselingen is daar wellicht een natuurlijk moment ontstaan.  
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Er is een nieuwe trainer voor LEO1 aangesteld en een nieuwe technisch coördinator. Zie hierover 

voor meer informatie in het TC deel. 

 

De pilot gestart met zaterdagvoetbal heeft een vervolg gekregen in dit seizoen. Er is vooralsnog geen 

besluit genomen hoe we verder omgaan met het zaterdag voetbal in de brede zin.   

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

Het blijkt niet altijd makkelijk 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. 

Iedereen heeft kunnen zien dat het totale kledingpakket is vervangen door kleding van 123Inkt.nl die 

meteen ook de rugsponsor is. Het betreft een wedstrijdtenue, tas en presentatiepak. We hebben een 

3-jarig contract gesloten met een optie voor nog eens 3 jaar. Bovendien heeft de Rabobank zich voor 

dezelfde periode verbonden als rug sponsor. Al met al levert deze constructie een mooie besparing 

op.  Het is een langlopend project geweest waar veel mensen  voor in touw zijn geweest, in het 

bijzonder de kledingcommissie. Zonder het vele werk van deze dames was het nooit gelukt. Veel 

dank aan allen. Uit het vorige jaarverslag: 

“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.” 

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 

De nieuwe kleedkamers zijn in gebruik genomen. De reacties zijn positief, het capaciteitsprobleem is 

verleden tijd. Intussen is een voorzichtige lobby gestart naar de mogelijkheden om het huidige gras in 

het hoofdveld op termijn te vervangen door kunstgras. Vooralsnog konden we niet op erg veel 

enthousiasme rekenen van de zijde van de gemeente. Daarnaast bereikten ons geluiden over een 

gemeentelijk project om de huidige veldverlichting te vervangen door led-verlichting. 

Voor wat betreft de kunstgrasvelden hebben we te maken gehad met de vermeende risicovorming 

van het rubbergranulaat. Logischerwijs heeft dit onder leden tot veel onrust geleid. Het HB heeft zich 

telkens laten adviseren door de gemeente en het RIVM, de adviezen zijn telkens opgevolgd. 

1.5 Activiteiten 

Ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten geweest. Het meest in het oog springend was natuurlijk het 

85-jarig jubileum van vvLEO. 

Voor alle vrijwilligers die alle activiteiten mogelijk maakten: bedankt! 
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2. Jeugdcommissie (JC) 

‘Niets duurt voort behalve verandering’  

We kunnen terugkijken op een bewogen seizoen waarin enkele grote veranderingen doorgevoerd 

zijn. Veranderingen die vanuit de KNVB opgelegd zijn, zoals gewijzigde wedstrijdvormen en het 

mobiele digitale wedstrijdformulier, maar ook veranderingen die vvLEO zelf doorgevoerd heeft, zoals 

de strakkere regie op het teamindelingsproces, het beleid rondom meidenvoetbal en het afschaffen 

van het F-carrousel.  Voor het eerst in de geschiedenis van de jeugdcommissie van LEO telt de 

commissie een bezetting van 10 leden. De jeugdcommissie telt dit seizoen 5 nieuwe leden met allen 

hun eigen aandachtsgebied. JC-leden Harry van der Wijk, Henk-Anton Vellinga, Marijke Smeenge, 

Dick Vink en Alice Jobing kregen de tijd de organisatie te leren kennen en hun draai te vinden.  

2.1 Strakkere regie teamindelingsproces 

Ervaringen uit het verleden leerden ons dat het teamindelingsproces een complex, langdurig proces 

is dat vraagt om een strakke(re) regie. Om die reden werd besloten om 2 JC-leden aan te stellen om 

de regie over het totaalproces te houden. Renate van Osch en Thea Harmelink hadden de taak om 

het herziene tijdspad nauwlettend in de gaten te houden en aan te sturen waar nodig. Dit in 

samenwerking met TC-lid Ronald Dekens die datzelfde voor de TC deed. Dit wierp zichtbaar zijn 

vruchten af, want de teamindelingen inclusief 90% van de bezetting van trainers en leiders was 

eerder rond dan ooit. Dit leidde ertoe dat in de 3e week van mei alle teamindelingen gepubliceerd 

konden worden.  

2.2 Meidenvoetbal 

Voorheen hing het onderwerp van meisjesvoetbal er binnen iedere leeftijdscategorie ‘een beetje bij’, 

waardoor deze doelgroep niet de aandacht kreeg die ze verdiende. Verandering ten opzichte van het 

vorige seizoen is dat de JC vanaf dit seizoen werkt met een apart aangestelde ‘meidencoördinator’ in 

de persoon van Marijke Smeenge. Dit zorgt ervoor dat het beleid rondom meidenvoetbal steeds 

meer vorm krijgt.  

Het teamindelingsproces seizoen 2015-2016 verliep niet soepel, wat mede kwam door de opkomst 

van meidenvoetbal bij LEO. Het was te lang onduidelijk wat de wensen waren van de meisjes, wat er 

onder andere toe leidde dat de JO13-categorie aan het begin van het seizoen heringedeeld moest 

worden. Om herhaling te voorkomen zijn we dit seizoen, voorafgaand aan het indelingsproces, een 

grote persoonlijke inventarisatie gestart waarin men duidelijk aan kon geven of er gekozen ging 

worden voor meidenvoetbal of voor gemengd spelen. De meisjesafdeling werd als eerst ingedeeld en 

daarna waren de jongens aan de beurt. Dit nam de ruis die er was in seizoen 2015-2016 weg en 

leidde tot een soepeler verloop van het proces.  

2.3 Rubberen korrels 

De Jeugdcommissie kreeg te maken met het feit dat de veiligheid van rubberen korrels op 

kunstgrasvelden aan de kaak gesteld werd. De JC heeft zich altijd gehouden aan het advies dat 
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gemeente, RIVM en KNVB aan de voetbalverenigingen gaf. Om die reden bleven wij spelen op 

kunstgras en werden verzoeken voor verplaatsing van wedstrijden van kunstgras naar gewoon gras, 

niet gehonoreerd. Wel kozen we ervoor om keeperstrainingen te verplaatsen naar grasveld, omdat 

keepers een bijzondere, afwijkende doelgroep vormen, die in verhouding meer in contact staan met 

de kunstgrasmat.  

2.4 Veranderingen pupillenvoetbal 

De JC kreeg plotseling te maken met de mededeling dat met ingang van seizoen 2017-2018 de 

wedstrijdvormen binnen het pupillenvoetbal zouden gaan veranderen. Er werd een werkgroep 

opgericht met trainers, JC-leden, TC-leden en een lid van de scheidsrechterscommissie die 

brainstormde over dit onderwerp. De werkgroep bracht advies uit aan de KNVB over hoe de plannen 

van de KNVB in te voeren. Dit leidde ertoe dat de veranderingen gefaseerd ingevoerd werden en dat 

alleen de JO9-categorie per seizoen 2017-2018 veranderde. JO11 is nu een seizoen later aan de 

beurt. Verder werd er besloten dat er geen jeugdscheidsrechters meer aangesteld worden bij JO9- en 

JO7-wedstrijden.  

2.5 LEO Voetbalkamp in Drouwen 

Een grote groep vrijwilligers van LEO was jarenlang de kracht achter het succes van het voetbalkamp 

in Drouwen voor alle pupillen van LEO. Met ingang van dit seizoen stopte deze vaste groep 

vrijwilligers, waardoor op zoek gegaan moest worden naar nieuwe vrijwilligers. Helaas bleek er te 

weinig animo om het kamp te organiseren, waardoor deze LEO-traditie voorlopig niet voortgezet kan 

worden.  

2.6 Afschaffen F-carrousel  

Dit seizoen werd besloten het trainingscarrousel voor de jongste jeugd af te schaffen. Voornaamste 

doel van het carrousel was het opleiden van enthousiaste nieuwe trainers, die binnen enkele tijd 

zelfstandig een team kunnen trainen. Dit doel werd naar het idee van JC en TC niet voldoende 

behaald. Het besluit leverde de nodige weerstand op, waardoor besloten werd een en ander uit te 

leggen in een aparte bijeenkomst. Onze conclusie is dat we deze informatieavond eerder hadden 

moeten doen. De JC realiseert zich dat er onvoldoende rekening gehouden is met 

ouderbetrokkenheid, dat we leden eerder in deze besluitvorming mee hadden moeten nemen en dat 

het besluit voor leden als drastisch en ad hoc is ervaren. Dit is niet onze bedoeling geweest. We 

hebben vertrouwen in de nieuwe opzet zoals deze uitgelegd is. Met behulp van de nieuwe Technisch 

Coördinator zal met name de JO7-, JO9- en JO11-categorie op technisch gebied meer ‘body’ moeten 

krijgen.  

2.7 Bezetting 

Met ingang van komend seizoen verandert de samenstelling van de Jeugdcommissie.  We nemen 

afscheid van Alice Jobing, die dit seizoen als ad interim de functie van JO13-coördinator vervulde. 

Alice wordt bedankt voor haar inzet van dit seizoen. Ze maakte mede de indeling voor de JO13-

categorie voor seizoen 2017-2018 mogelijk. Gelukkig blijft Alice betrokken bij de vereniging als lid van 

de Activiteitencommissie. 
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Thea Harmelink zal met ingang van komend seizoen haar functie als JO11-coördinator verruilen voor 

de functie van lid Algemene Zaken. Daarmee heeft ze onder andere jeugdkledingbeheer, 

jeugdtoernooien, en het teamindelingsproces voor de jeugd in haar portefeuille. Marjan van Maurik 

verruilt haar functie van JO9/7-coördinator voor de functie van JO11-coördinator. 

We zijn verheugd te kunnen melden dat we met ingang van komend seizoen twee nieuwe leden toe 

kunnen voegen aan de Jeugdcommissie. Carla Christ zal de functie van JO9/7-coördinator van Marjan 

van Maurik overnemen en Jaap Braam neemt de functie van JO13-coördinator over van Alice Jobing.  

De Jeugdcommissie is daarmee voor seizoen 2017-2018 volledig bezet en daar zijn we uiteraard zeer 

trots op. De samenstelling ziet er als volgt uit: 

Naam Functie  Lid sinds Aftredend 

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

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

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

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

Dick Vink Jeugdcoördinator JO19/JO17 01-09-2016 31-08-2019 

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

Alice Jobing 

Jaap Braam 

Jeugdcoördinator JO13 

 

02-01-2017 

01-07-2017 

01-07-2017 

01-07-2020 

Thea Harmelink 

Marjan van Maurik 

Jeugdcoördinator JO11 01-07-2015 

01-07-2015 

01-07-2018 

01-07-2018 

Marjan van Maurik 

Carla Christ 

Jeugdcoördinator JO9/JO7 01-07-2015 

01-07-2017 

01-07-2018 

01-07-2020 

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

 

3. Seniorencommissie (SC) 

De senioren commissie is gestart in het seizoen 2016 – 2017 met 3 leden: Cornelis Dussel, Albert 

Talens en Lars ten Brink. 

Na de oproep tijdens de ALV van 16 December 2016 hebben zich twee kandidaten bij ons gemeld. 

Deze twee hebben reeds plaatsgenomen in de senioren commissie. Dit zijn: Maarten Scheepers, en 

Angelique Oldenhuizing. De taakverdeling ziet er als volgt uit: 

 

Naam Aandachtsgebied 

Cornelis Dussel Voorzitter 

Albert Talens Wedstrijdzaken Senioren 

Lars ten Brink Scheidsrechterszaken senioren en overgang A - junioren 

Angelique Oldenhuizing Dames voetbal 

Maarten Scheepers Overgang A - junioren en Technisch hart 
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Wat heeft de senioren commissie allemaal gedaan afgelopen seizoen.  

 

1 – Voorstel tot aanstellen van trainers samen met de technische commissie voor Leo 1, 2 en VR1. 

Hier zijn vacatures voor uit gezet en gesprekken met kandidaten gevoerd.  

Voor Leo 1  is Heiko van den Berg aangesteld als Trainer/Coach. 

Voor Leo 2 is Harmen Woudenberg aangesteld als Trainer/Coach  

Voor VR 1 is Frank Roewen aangesteld als Trainer/Coach en er is ook een leidster gevonden voor de 

dames, dit is Patricia Glavimans. 

Tot op heden zijn we zeer tevreden over deze trainers. 

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

Halverwege vorig seizoen zijn Maarten en Lars met 2e jaar A - junioren van A1 en A2 in gesprek 

gegaan. In eerste instantie wilden er nog al wat jongens stoppen. Maar door goed naar de wensen 

van de jongens te luisteren is het ons gelukt om maar liefst 12 A - junioren over te hevelen naar de 

senioren en 1 met dispensatie in A 2 te laten spelen. Van deze twaalf zitten en nu 11 in Leo 1 en 2 en 

1 in zaterdag 6. Er is een inventarisatie gehouden onder de elftallen van Leo met betrekking tot het 

aantal spelers wat ze hadden en nodig zouden moeten hebben. Daarnaast hebben zich nog 13 

nieuwe senioren leden gemeld bij Leo en zijn er ook 12 gestopt. 

Hierdoor hebben we flink aan de bovenkant kunnen verjongen en hebben we alle elftallen van Leo 

goed kunnen vullen. Leo 2 speelt nu zijn thuis wedstrijden om 12.00 uur. Dit is gedaan om jonge 

spelers bij de club te behouden, waardoor ze meer binding hebben met Leo 1. 

 

4. Technische Commissie (TC) 

 

4.1 Bezetting TC 

De TC is aan het begin van het seizoen 2016/2017 gestart met 6 leden (Nico de With, Hans Derks, 

Ronald Dekens, Wesley Dussel, Henri Kalishoek en Raymond Gersonius). 

De rol van Technisch Coördinator is gedurende dit seizoen ingevuld door Jans Deenen, die tijdig heeft 

aangegeven zijn contract niet te verlengen. Er is een vacature geplaatst en na gesprekken in 

samenwerking met JC en HB met enkele kandidaten is Jan Willem de Haan aangesteld als de nieuwe 

Technisch Coördinator voor het seizoen 2017/2018. 

Nico, Ronald en Wesley hebben aangegeven tegen het einde van het seizoen de TC te gaan verlaten. 

Er is gezocht naar nieuwe aanwas en gevonden: Kevin Kok, Stefan Wagenaar en Martijn de Haan zijn 

met ingang van het nieuwe seizoen de vervangers. 

4.2 Trainers 

Halverwege het seizoen is na meerdere gesprekken besloten het contract met de trainer LEO 1 niet 

te verlengen. In januari 2017 is de procedure gestart voor de aanstelling van een nieuwe trainer. In 

samenwerking met het HB en de SC en de afvaardiging van de spelersgroep is uit een aantal 

kandidaten Heiko van de Berg gekozen en aangesteld als de nieuwe Trainer/Coach van LEO 1 met 

ingang van het nieuwe seizoen.  

Aansluitend is er met hernieuwde inzet gezocht naar kandidaten voor de vacature “Trainer/Coach 
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LEO 2”, een positie die gedurende het seizoen 2016/2017 niet ingevuld was. We zijn dan ook blij dat 

we Harmen Woudenberg konden aanstellen op deze positie. 

Aan het begin van dit seizoen verwachten we voor nagenoeg alle elftallen een trainer te hebben. 

4.3 Sportverzorging 

De sportverzorging/fysiotherapie werd ook dit jaar verzorgd door Inge Beenen en zal dit ook in het 

volgende seizoen blijven doen. Er is geen avond geweest m.b.t. sportverzorging/blessure preventie. 

Er stond één gepland in de maand mei 2017, echter door de vele bijeenkomsten in relatie tot de 

teamindelingen nieuwe seizoen is dit niet gelukt en doorgeschoven naar begin seizoen 2017/2018. 

De wedstrijdverzorging LEO 1 werd ingevuld door Henrian Klok, die dit in het nieuwe seizoen niet 

meer kan combineren met zijn huidige functie als Voorzitter vvLEO. Net voor de zomervakantie 

hebben we een vacature geplaatst, ook op het bulletinboard van de Academie voor Fysiotherapie in 

Groningen. We zijn blij dat naar aanleiding hiervan Luisa Balanta Popo (studente Fysiotherapie) 

bereid is gevonden deze rol te vervullen in het nieuwe seizoen. 

4.4 Nieuwe insteek 

De TC heeft het seizoen 2016/2017 voornamelijk gebruikt om te evalueren en zich opnieuw te 

“richten”. Hieruit zijn nieuwe plannen ontstaan en is gestart met de ontwikkeling ervan, om 

zodoende met ingang van het seizoen deze verder, samen met de nieuwe Technisch Coördinator, in 

te vullen: 

o Focus op de begeleiding/opleiding van trainers met name de nieuwe trainers in de JO-09 en jo-11 

categorie. Ontwikkeltraject met selectie trainers. Een traject waarbij we als vereniging meer 

verwachten van de selectietrainers, maar daarvoor ook de ondersteuning bieden. 

o Onderzoek naar een “kant-en-klaar” opleidingsprogramma voor alle trainers in de jeugdafdeling, 

met daarin een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot en met 19 jaar, met als doel 

aanschaf en implementatie in het nieuwe seizoen. Dit met als doel te komen tot het verbeteren 

van de jeugdopleiding en het beter faciliteren van de trainers. 

o Verbeteren van faciliteiten en ondersteuning voor trainers/leiders binnen vv Leo. 

 


