
 
Notulen ledenvergadering 24 november 2017  

 
Aanwezig:  39 leden (incl. bestuur) 
Afwezig m.k : 2 leden 

  
 
1. Opening  

De voorzitter opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Aanvulling op de agenda 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 
3. Mededelingen  

Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor een vrij te vallen functie.  
Er zijn 2 afmeldingen binnen gekomen voor deze vergadering: Wim Hoving en Henri Kalishoek. 

 
4. Jubilea 

Er zijn dit jaar 1 jubilaris, te weten Cornelis Dussel. Hij wirdt van harte gefeliciteed met zijn 40-
jarig lidmaatschap bij vvLEO. De heer Geert Bults zet Frank Houben in het zonnetje voor de 
periode dat hij clubscheidsrechter was en spelt hem de bijbehorende versierselen op.  

 
5. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 16 december 2016 worden ongewijzigd 
vastgesteld met dankzegging aan de secretaris. 

  
6. Jaarverslag 1juli 2016 – 30 juni 2017 (algemeen,  jeugd, senioren en technische cie)  

Zowel inhoudelijk als tekstueel worden geen wijzigingen aangebracht. De seniorencommissie 
krijgt vanuit de vereniging complimenten over het gevoerde overgangsbeleid van de A-categorie 
naar de senioren. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld waarmee de vergadering 
goedkeuring geeft aan het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 

  
7. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie , vaststelling jaarrekening. 

De penningmeester geeft puntsgewijs toelichting op de resultatenrekening. De meest in het oog 
springende verandering is de wijziging in het bestuur tegen grote uitgaven en daarmee gepaard 
gaande afschrijvingen om gaat. Afschrijvingen worden vanaf nu op de balans geactiveerd. De 
kascommissie stelt de ledenvergadering voor om de penningmeester décharge te verlenen, de 
vergadering stemt hier mee in en gaat daarmee akkoord met het financieel jaarverslag.  

  
8. Verkiezing kascommissie 

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

  
9. Bestuursverkiezing 

De ALV geeft instemming tot de benoeming van Henri Kalishoek per 1 juli tot voorzitter van de 
TC. De ALV geeft instemming tot de herbenoeming van Jan Ubels voor nog een seizoen tot 
secretaris. 

 
10. Plannen voor het seizoen 2017-2018 

a. Ledverlichting – Het HB stelt voor om de huidige verlichting te vervangen voor LED 
verlichting via het gemeentelijke plan. Akkoord voor eigen bijdrage. 
Uitzoeken of AVO gratis ledverlichting heeft gekregen? De vereniging geeft akkoord 
voor een investering van 20.000 euro over de periode van 20 jaar. 

b. VTON – De TC geeft toelichting op de invoering van de voetbalmethode VTON voor de 
jeugd. De invoering hiervan staat gepland op 10 januari. 



c. Jeugdcommissie. De commissie is voltallig. Er volgt dit jaar een update van het 
beleidsplan. Het TC-deel gaat wordt overgeheveld naar de TC, het teamindelingsbeleid 
wordt herzien, er wordt sociaal media beleid toegevoegd, er wordt aandacht besteed 
aan het meidenvoetbal, idem voor rugzakspelers, er komt een escalatie ladder en het 
overgangsbeleid van jeugd naar senioren wordt herschreven. 

d. Seniorencommissie. Ook deze commissie is voltallig en is volgens Maarten Scheper op 
stoom. Speerpunt blijft om de overgang van jeugd naar senioren te stroomlijnen, 
hetgeen ook voor de dames en 35/45+ geldt. De senioren commissie komt voor het 
einde van het seizoen met een nieuw beleidsplan.  

e. Technische Commissie. Het aantal leden van de commissie is compleet. De TC zal dit 
jaar druk zijn met de implementatie van VTON en de begeleiding van trainers. 

f. Overig. De voorzitter van de toernooicommissie vraagt zich af of er bij vvLEO de 
behoefte kan zijn om een eigen toernooi te hebben. Daartegen bestaat geen enkel 
beletsel, staande de vergadering wordt een groepje geformeerd die op onderzoek uit 
gaat naar de haalbaarheid. 

  
11. Begroting/exploitatie 2017-2018 

De penningmeester neemt de begroting op hoofdlijnen met de vergadering door. Omdat er 
verder geen vragen zijn, wordt de begroting vastgesteld. 

 
12. Rondvraag 

- Rokende trainers langs het veld, hoe gaan wij daar mee om? Goed punt, komt het 
bestuur op terug met een notitie. 

- Hoe staat het met kunstgras op het hoofdveld. Daar is wel over gesproken maar gezien 
het korrelprobleem is dit onderwerp naar de achtergrond verdwenen. As de tijd weer rijp 
is pakt het bestuur het weer op. 

- Zijn er naast de ledverlichting nog meer (gemeentelijke) duurzaamheidsprojecten zoals 
bijvoorbeeld zonnepanelen? Het bestuur houdt dit goed in de gaten, dit lijkt een logische 
volgende stap. 

- De dug-outs op het hoofdveld voldoen niet meer. Kunnen deze vervangen worden? De 
veldploeg komt met een voorstel. 

- Wie doet wat bord, wordt een digitale versie die zowel op de website als op het kleine 
scherm wordt weergegeven. Tijdens de vergadering is een teampje geformeerd dat het 
gaat oppakken. 

- Hoe staat het met de vertrouwenscommissie, deze bestaat al maar het is nodig dat we 
opnieuw naar het beleid ervan kijken. 

- Het muziek wat momenteel uit de speakers komt is niet goed genoeg voor de gebruikers 
ervan. Men wil beter geluid en Spotify. Waarvan akte. 

- Als laatste wordt gevraagd of de communicatie verbeterd kan worden. Het bestuur geeft 
aan dat dit een doorlopend punt van aandacht is. 
 
 

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


