
 
Notulen ledenvergadering 16 december 2016 

 
Aanwezig:  51 leden (incl. bestuur) 
Afwezig m.k: 3 leden 

  
 
1. Opening nieuwe kleedkamers 

Vooruitlopend op de vergadering verzoekt de voorzitter iedereen mee te gaan naar de nieuwe 
kleedkamers, waar wethouder Albert Smit de openingshandeling verricht. Aansluitend spreekt 
hij de vergadering toe en spreekt zijn waardering uit voor hetgeen vvLEO weet te bereiken op 
zowel sportief als maatschappelijk niveau. 
De voorzitter opent iets na 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Aanvulling op de agenda 
De voorzitter legt later uit waarom deze vergadering zo laat in het seizoen plaats vindt. 

 
3. Mededelingen  

Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor een vrij te vallen functie.  
Er zijn 3 afmeldingen binnen gekomen voor deze vergadering: Karst Boer, Klaas Boelens en 
Renate van Osch. 

 
4. Jubilea 

Er zijn dit jaar 3 jubilarissen, te weten Bertus ten Brink (50 jaar), Klaas Boelens (60 jaar) en 
Jans Boerma (50 jaar). Jans was aanwezig en heeft als oud penningmeester en –voetballer de 
vergadering toegesproken. De waardering en de bijbehorende versierselen zullen Bertus en 
Klaas op een andere wijze bereiken. 

 
5. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 3 oktober 2015 worden ongewijzigd 
vastgesteld met dankzegging aan de secretaris. 

  
6. Jaarverslag 1juli 2015 – 30 juni 2016 (algemeen, jeugd, senioren en technische cie)  

Zowel inhoudelijk als tekstueel worden geen wijzigingen aangebracht. Het jaarverslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld waarmee de vergadering goedkeuring geeft aan het gevoerde beleid in 
het afgelopen jaar. Het begrip qualitata qua (vertaling uit het Latijn: in de hoedanigheid van) 
wordt toegelicht. Op verzoek van de vergadering zal voor de toekomst naar een adequate 
Drentse vertaling worden gezocht. 

  
7. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie, vaststelling jaarrekening. 

De voorzitter legt uit dat vanwege het voortijdig vertrek van de penningmeester er een 
achterstand is ontstaan in de administratieve verwerking. Toen de precieze omvang hiervan 
duidelijk werd en er van de penningmeester geen voortgang meer verwacht mocht worden, is 
ingegrepen. Met dank aan de oud penningmeester Henk Zuiderveld is orde op zaken gesteld. 
De kascommissie stelt de ledenvergadering voor om de penningmeester décharge te verlenen, 
de vergadering stemt hier mee in en gaat akkoord met het financieel jaarverslag. Wel wordt 
aangetekend dat de commissie adviseert om tot een financiële verantwoording per kwartaal te 
komen. 

  
8. Verkiezing kascommissie 

De leden van de huidige kascommissie waren: Geert ten Brink, Roelof Oldenhuizing en Freddy 
Dijk (reserve). 
De nieuwe leden worden/zijn: Roelof Oldenhuizing, Freddy Dijk en Klaas Bos (reserve). 

  
9. Bestuursverkiezing 

De ALV geeft instemming tot de benoeming van Thorsten van Dalen per 1 juni tot Algemeen 
Bestuurslid. De ALV geeft instemming tot de benoeming van Thorsten van Dalen per 1 juli tot 



Penningmeester. De ALV geeft instemming tot de benoeming van Arend Ringnalda per 1 
augustus tot Algemeen Bestuurslid. De ALV geeft instemming tot de benoeming van Henrian 
Klok per 16 december tot Voorzitter. 
 
Aansluitend spreekt de secretaris namens de vereniging een dankwoord uit aan de scheidend 
voorzitter Wim Hoving. Tijdens zijn voorzitterschap een aantal belangrijke zaken gerealiseerd 
waaronder een nieuw kunstgrasveld, een nieuw natuur grasveld, verlichting op het hoofdveld en 
4 nieuwe kleedkamers. Daarnaast is via een nieuwe structuur meer verantwoordelijkheid bij de 
commissies gelegd zodat grote taken nu veel meer verspreid zijn.  
Het bestuur stelt voor om Wim te benoemen tot Lid van Verdienste waarmee de ALV akkoord 
gaat, waarvan akte. 

 
10. Plannen voor het seizoen 2016-2017 

De nieuwe voorzitter Henrian Klok presenteert zich persoonlijk en laat tevens een filmpje zien 
van zijn werkomgeving. Iets met veel zand. 
Henrian noemt als speerpunten en stijl van zijn voorzitterschap dat hij een open communicatie 
nastreeft. Niet praten over elkaar maar met elkaar. Hij gaat er voor zorgen dat er een 
organogram komt met alle vvLEO functionarissen daarin. Daarnaast gaat de voorzitter zich 
sterk maken voor de jeugd en de begeleiding. 
Er komen nog een aantal concrete onderwerpen aan de orde waar met de vereniging over 
wordt gediscussieerd. 
- Kunstgras op hoofdveld: de spelersgroep van vvLEO1 kan begrijpen dat het in het 

verenigingsbelang is dat er kunstgras komt maar de spelers geven toch de voorkeur aan 
natuur gras. De spelers kunnen zich ook voorstellen dat het een kwestie van wennen is en 
dat kunstgras een niet te stuiten ontwikkeling is.  

- Zaterdagvoetbal senioren: de pilot met het zaterdagvoetbal loopt erg goed. Het team werkt 
zoals afgesproken heel goed samen met de zondag teams. We kunnen op de ingeslagen 
weg door gaan. Wel wordt door de senioren commissie uitgezocht wat de regelgeving is met 
betrekking tot het uitlenen van spelers uit de reserve klasse naar de A-klasse voor wat 
betreft de consequenties daarvan. 

- Het gaat goed met de bezetting van de jeugdcommissie. Er is en nieuwe 
wedstrijdsecretaris, een nieuwe A/B coördinator, een nieuwe C coördinator en een nieuwe 
meiden coördinator zodat er meer regie op het laatstgenoemde onderdeel kan komen. 

- De senioren commissie bestaat momenteel uit 3 leden, een aanvulling met 1 of 2 leden is 
nog altijd gewenst. Ook is een afvaardiging vanuit de dames wenselijk. 

- De technische commissie gaat verder met het werk om het beleid te vertalen naar het veld. 
- De sponsorcommissie bestaat uit 3 leden en hoopt de komende periode mooie deals binnen 

te slepen. 
  

11. Begroting/exploitatie 2016-2017 
De penningmeester neemt de posten op de begroting met de vergadering door.  
- De post huur wordt herzien (vanwege de nieuwe kleedkamers) 
- De post energie wordt herzien, deze staat wellicht iets te krap. 
De begroting wordt vastgesteld. 

 
12. Rondvraag 

- Er wordt gevraag of de mogelijke veranderingen in het wedstrijd speelsysteem van de 
KNVB onder de aandacht zijn? Dit is het geval. 

- Er wordt gevraagd of er beleid kan komen inzake telefoons in de kleedkamer? Daar zijn al 
oplossing voor gangbaar namelijk vooraf inleveren. 

- Er wordt gevraagd over 123inkt.nl? Het bestuur is bezig te onderzoeken of 123inkt.nl een 
interessante kledingsponsor zou kunnen zijn voor de hele jeugdafdeling. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging van de aanwezigheid van een ieder. 


