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Versiebeheer en eigenaarschap 
Het eigenaarschap van deze procedure ligt bij het hoofdbestuur van vvLEO. Onderhoud en uitvoering 
van de procedure is gedelegeerd aan de jeugdcommissie. De uitvoering geschiedt met betrokkenheid  
van de jeugdcoördinator.  Wijzigingen in deze procedure worden uitsluitend met goedkeuring door 
het hoofdbestuur doorgevoerd. Suggesties dienen te worden gestuurd naar jeugdbestuur@vvleo.nl  
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1. Algemeen 

1.1. Inleiding 
vvLEO vindt het belangrijk dat teams behaalde kampioenschappen in teamverband vieren in de 
context van vvLEO. Op kosten van vvLEO krijgen kampioensteams patat of snack met limonade 
aangeboden in de vvLEO-kantine. De spelers en jeugdleiders (leiders/trainers) van de 
kampioensteams krijgen een medaille met opschrift. Van het team en de begeleiding wordt een 
kampioensfoto gemaakt die een plaats krijgt aan de vvLEO ‘wall of Fame’.  

1.2. Doel 
Dit document beschrijft de stappen die genomen worden als een team kampioen wordt. Doel is dat 
de betrokken partijen tijdig op de hoogte zijn te nemen stappen. En dat betrokkenen zich tijdig 
kunnen voorbereiden zodat taken gepland, zonder tijdsdruk en in ontspannen sfeer kunnen worden 
afgerond. 

1.3. Kaderzetting 

 De procedure geldt niet voor een toernooikampioenschap. 

 Deze procedure geldt pas als er 100% zekerheid is dat een team kampioen is/wordt. 
Nb. De kans of verwachting van een kampioenschap is onvoldoende, er worden op voorhand 
gaan medailles besteld. 

 De jeugdcommissie heeft de bevoegdheid voor de aanschaf van medailles. 

 Levering van de medailles bedraagt ca. 5 werkdagen na bestelling bij de leverancier. 

 De procedure geldt voor alle jeugdteams. 

 De procedure geldt voor alle KNVB competities (voor en najaar) en de Asser jeugdzaalcompetitie. 

 De vvLEO-bijdrage is een natura-bijdrage die niet wordt omgezet in een geldbedrag. 

 Het staat een team vrij om naast voorgaande het kampioenschap op eigen wijze te vieren. 
nb. Vieringen bij vvLEO worden gehouden met respect naar de teams die geen kampioen zijn. In 
dat kader wil vvLEO extreme kampioensvieringen binnen de vereniging beperkt houden. Teams 
die iets speciaals organiseren doen er verstandig aan dat met de jeugdcoördinator te overleggen. 
Er is veel mogelijk. 

1.3. Betrokken vvLEO vrijwilligers 

 Jeugdleider 

 Jeugdcoördinator/Jeugdcommissie 

 Kantinecommissie 

 Fotograaf 

 Bouwploeg 
 
De contactgegevens van de vrijwilligers zijn te vinden op de vvLEO website en/of bekend bij de 
jeugdcoördinator. 
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2. Stappen 
Jeugdleiders zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen van hun team. Zij behoren op de hoogte te 
zijn van de stand van zijn/haar team in de competitie. Jeugdleiders hebben tot taak om bij de 
jeugdcoördinator aan te geven als hun team kampioen is. De jeugdcoördinator kent deze procedure 
en overziet de taken die van toepassing zijn en wie de taken het beste kan uitvoeren. Van 
jeugdleiders wordt verwacht dat ze actief betrokken zijn bij de uitvoering van de procedure en zich 
op de hoogte stellen op de voortgang. 
 

uitvoerder  betrokken 

 In de aanloop naar het kampioenschap  

Jeugdleider Stand in de competitie volgen.  

Jeugdleider Aan de jeugdcoördinator doorgeven dat het team kans 
maakt kampioen te worden. 

Jeugdcoördinator 

 Bij behalen kampioenschap  

Jeugdleider De jeugdcoördinator inlichten over het behaalde 
kampioenschap en de datum afspreken voor de viering in 
de vvLEO-kantine. Als uitgangspunt wordt de 
eerstvolgende thuiswedstrijd gekozen. Eventueel wordt in 
overleg een alternatieve geschikte datum vastgesteld. 

Jeugdcoördinator 

Jeugdcoördinator Meldt bij de kantinecommissie dat het team op de 
vastgestelde datum het kampioenschap viert en op kosten 
van vvLEO patat/snack en limonade gaan afnemen. De 
kantinecommissie kent de afspraken hiervoor.  

Kantinecommissie 

Jeugdcoördinator Organiseert/coördineert dat medailles worden besteld, 
opgehaald bij de leverancier en op het moment van de 
viering in de kantine zijn. De jeugdcoördinator is lid van de 
jeugdcommissie die bevoegd is om namens vvLEO de 
aankopen te doen.  
Nb. De jeugdcommissie maakt gebruik van het vvLEO 
bestelformulier dat door de jeugdvoorzitter wordt 
ondertekend.  

Leverancier 
Jeugdcommissie 

Jeugdcoördinator Draagt er zorg voor dat een afvaardiging van de 
jeugdcommissie of van het hoofdbestuur de medaille 
uitreikt aan het team. Nb. Uitvoering door het bestuurslid 
van dienst is hiervoor meest praktisch. 
Meldt bij de fotograaf dat een team kampioen is 
geworden. Vóór het einde van het seizoen worden de 
kampioensfoto gemaakt.  

Bestuur 
Fotograaf 

Fotograaf De fotograaf maakt een afspraak met de jeugdleider voor 
de productie van foto met lijst. Alle spelers dragen op de 
foto hun vvLEO wedstrijdtenue en de leiders/trainers hun 
vvLEO jas of trainingspak. Eventueel kan voor dat doel een 
jas worden geleend, bv als een vrijwilliger geen eigen jas in 
bruikleen heeft.  
De fotograaf draagt de foto over aan de vvLEO bouwploeg 
voor het ophangen van de foto.  

Jeugdleider 
Bouwploeg 

Bouwploeg De bouwploeg bevestigt de kampioensfoto aan de ‘wall of 
fame’. 

 

 


