
 

 

Jaarverslag vvLEO 
Verslagperiode: 1 juli 2014 - 30 juni 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud: 

1. Algemeen deel (HB) 

2. Jeugd Commissie (JC) 

3. Senioren Commissie (SC) 

4. Technische Commissie (TC) 
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1. Algemeen deel 

 

Inleiding. 

Voor u ligt het jaarverslag van vvLEO over het seizoen 2014-2015. Net als in voorgaande jaren 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. 

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 inzet van heel veel vrijwilligers. Dank allen. 

 

Jan Ubels 

Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jaarverslag 2014/15   

Pagina 3           vvLEO, de leukste club van Assen!  

1.1 Bezetting 

Dit jaar is bestuurlijk gezien rustig  verlopen voor het HB. Ook qua personele invulling hebben er zich 

gaandeweg het jaar geen mutaties voor gedaan. 

Het hoofdbestuur heeft haar vergaderfrequentie terug gebracht naar eens per 4 weken. De 

vergaderingen van eind juni en eind december worden gereserveerd voor “groot overleg” waarbij de 

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

Gaandeweg verandert de rol van het hoofdbestuur meer in een toezichthoudende rol dan een 

uitvoerende rol. Verantwoordelijkheden worden steeds meer binnen commissies gehouden. 

De volgende personen hebben zonder een volledige termijn toe te zeggen hun medewerking voor 

een jaar toegezegd: Wim Hoving, Jan Ubels, Arend Ringnalda.  

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, 
Sponsorcommissie, 
Communicatie 

10-10-2011 09-10-2014 

Penningmeester: Maurice van Doorn Financiën 
Ledenadministratie  

04-11-2013 03-11-2016 

Lid: Arend Ringnalda Voorzitter 
jeugdcommissie 

01-10-2008 01-10-2014 

Lid: Roulerend lid Voorzitter 
Seniorencommissie 

20-03-2012  

Lid: Nico de With Voorzitter 
Technische Commissie 

01-04-2013 31-3-2016 

 

 

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.  

Voor de sponsorcommissie gloort enige hoop: gedurende het jaar hebben een aantal mensen het 

heft in handen genomen om de sponsorcommissie nieuw leven in te blazen.   

 

De technisch coördinator heeft begin januari aangegeven zijn taken bij vvLEO te willen neerleggen 

omdat deze niet meer bleken te combineren met andere werkzaamheden. Het bestuur heeft de 

Technische Commissie geadviseerd te bevorderen dat het werk wat voortvloeit uit deze functie 

spoedig te doen laten continueren. 

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

ondanks beperkte facilitaire mogelijkheden het meisjesvoetbal zich positief ontwikkelt.  
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Voor de Vrienden van vvLEO is Henk Zuiderveld bereid gevonden voorzitter te worden. 

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

om in de regel geen vergoedingen beschikbaar te stellen. Voor eventuele uitzonderingen geniet de 

voorzitter samen met de penningmeester een discretionaire bevoegdheid. 

De gemeente Assen heeft vvLEO een maatschappelijk sportcoach ter beschikking gesteld die de 

verbinding wil maken tussen de leden en het voetbal bij vvLEO door maatschappelijke obstakels zo 

veel mogelijk op te lossen.  

Het VOG-gebeuren binnen vvLEO is een steeds vanzelfsprekender proces geworden. Een aantal 

nieuwe leiders en trainers meldt zich inmiddels spontaan voor de aanvraag. Ultimo oktober 2014 was 

vvLEO weer vog-proof.   

Ons scheidsrechterskorps deed een belangrijke  toevoegingen als het ging om  Fairplay vvLEO 

scheidsrechtersbeleid was mede aanleiding voor het arbitrageconvenant dat Asser verenigingen 

Achilles 1894, ACV, Asser Boys, FC Assen, LTC en vvLEO vorig seizoen met elkaar hebben afgesproken. 

 

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, 

terrein, kleding, materialen, kantine, sociale evenementen, sportevenementen, clubblad, website, 

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

 

Voor verschillende commissies zoals Jeugdcommissie, Sponsorcommissie, Kantinecommissie, 

Seniorencommissie is de werving van nieuwe vrijwilligers eigenlijk een continue proces. 

Aanmeldingen blijven van harte welkom.  

 

 

1.4 Gebouwen / terrein 

 

Met ingang van het nieuwe seizoen is het nieuwe achterste voetbalveld in gebruik genomen. 

Hierdoor hebben we de bestaande capaciteitsproblemen flink weten terug te dringen. 

Daarnaast is het gelukt om verlichting rond het hoofdveld aan te leggen zodat hier tijdens donkere 

uren door de jongste jeugd getraind kan worden. 

 

Een ander majeur onderwerp zijn de kleedkamers. Afgelopen jaar is gebruikt om een actieve lobby 

bij de gemeente op gang te brengen om te bevorderen dat wij op termijn over meer kleedkamers 

beschikken. 

 

1.4.1 Activiteiten 
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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. 

. 

Ook vvLEO heeft te maken met de veranderende regelgeving als het om alcoholbeleid gaat. De regel 

is dat mensen beneden 18 jaar geen alcohol mogen kopen en gebruiken bij vvLEO. 

Voor alle vrijwilligers die alle activiteiten mogelijk maakten: bedankt! 

 

2. Jeugdcommissie (JC) 

 

 

2.1 Jeugdvoetbal 

Veel mensen hebben een positief beeld van vvLEO.  De aantrekkingskracht van vvLEO verspreidde 

zich over een groeiend gebied. Het aantal jeugdleden groeide tot 476, waarvan 76 meiden (16%). Er 

meldden zich aan het einde van het seizoen meer MP- en F-pupillen aan dan aan het einde van het 

vorige seizoen.  

Het vvLEO vrijwilligerskorps leverde een topprestatie door gedurende het gehele seizoen alle 

jeugdteams training te geven en te begeleiden.  

Vanzelfsprekendheid bij ouders om structureel bij te dragen aan het verenigingsleven bleef achter bij 

de verenigingsbehoefte. Kortlopende klussen en ‘projectjes’ lopen hierbij geen direct gevaar. Het 

probleem speelt bij functies waaraan mensen zich enkele seizoenen moeten verbinden. De functies 

op beleidsmatig en coördinerend vlak, waar overkoepelende verantwoordelijkheid en  lange adem 

centraal staan. Zulke functies bleven opnieuw vacant, werden uitgevoerd door vrijwilligers die al 

nevenfuncties hebben of worden sinds te lange tijd door dezelfde personen uitgevoerd. Het vormt 

een risico voor de kwaliteit en ontwikkeling van vvLEO. Er lijkt een zekere ‘angst’ deze functies te 

vervullen. Het vergt speciale aandacht in het komende seizoen om dit te veranderen.  

Enkele leden waren teleurgesteld in vvLEO.  Zij kozen voor een andere vereniging of stopten met 

voetbal. Wij erkennen en accepteren dat vvLEO niet iedereen tevreden kan stellen binnen de 

verenigingskaders. vvLEO is daar duidelijk en eerlijk in. Helder  verenigingsprofiel en beleid droegen 

bij aan wederzijds begrip en respect. Maar daarnaast zagen wij leden terug komen op hun oude nest. 

Het gras bij de buren bleek minder groen, terwijl vvLEO zich op alle fronten bleef ontwikkelen. 

De invloed die sportverenigingen hebben op het gedrag in de samenleving, werd  vaker door externe 

instanties gezien en gebruikt. Het was mooi te constateren dat vvLEO daar raad en daad mee weet 

en mee gaat in initiatieven. vvLEO is een interessante referentieclub is voor beleidsmakers van 

sportbond, overheid en zorginstellingen. Maar ook voor opleidingsinstituten, die zich richten op 

sociaal maatschappelijke ontwikkeling. Het biedt vvLEO kansen om extra hulp van buiten te krijgen. 

De Maatschappelijk Sportcoach en stagiaires zijn daar voorbeelden van. 

 

2.2 Belangrijkste ontwikkelingen en leringen 
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- 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 

o Oliebollentoernooi 

- Volwaardig meidenvoetbal vond zijn weg in vvLEO. Aanmelding van meiden droegen bij aan 

ledengroei. 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. 

- Voor de spelerswensen inventarisatie werd voor het eerst gebruik gemaakt van een 

elektronische enquête. Verwerken en verspreiden van informatie was hierdoor gemakkelijk en 

snel. Een fors aantal email adressen bleek echter niet meer in gebruik. We hebben wat dat 

betreft een correctieslag kunnen maken. 

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

die er wel waren bleken weerbarstig met name in de C-leeftijdscategorie. Het lastige aantal leden 

in deze leeftijdscategorie, de verdere implementatie van volwaardig meidenvoetbal en verschil 

van inzichten over de spelers waren daarvan de oorzaak.   

-  Positief is het toenemend aantal activiteiten in vvLEO. Ook dat is reden voor mensen om zich 

aan te melden voor 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 Jeugdorganisatie 

 Samenvoeging van jeugdcommissieleden en jeugdcoördinatoren in de jeugdcommissie werkt naar 

volle tevredenheid. Jeugdcoördinatoren zijn beter op de hoogte van beleidsmatige ontwikkelingen 

en jeugdcommissie is beter op de hoogte van dagelijkse voetbalpraktijk. Het aantal 

overlegmomenten werd tot de helft teruggebracht. 

Er zijn veel ‘personele’ veranderingen te verwachten in de jeugdcommissie. Frank van de Giezen, 

Edwin van de Schee en Nol van de Haterd namen afscheid. 

 

Mirjan Radsma-Brouwer droeg  haar functie als E-coördinator over aan Thea Harmelink. Renate van 

Osch neemt het jeugdsecretarisschap voor haar rekening. Marjan van Mourik en Cor Lamain zullen 

zich bij  de jeugdcommissie voegen.  De jeugdcommissie gaat er na het seizoen als volgt uit zien. 
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Naam Functie Aangesteld Aftredend 

Arend Ringnalda Jeugdvoorzitter 01-10-2008 01-10-2016 

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

Björn van Dalen Jeugdwedstrijdsecretaris 01-07-2012 01-07-2016 

Arend Ringnalda (ai) Jeugdcoördinator A-B  vacant  

Guido Visser Jeugdcoördinator C 01-07-2013 01-07-2016 

Cor Lamain Jeugdcoördinator D 01-07-2015 01-07-2018 

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

Marjan van Mourik Jeugdcoordinator F en MP 01-07-2015 01-07-2018 

wisselend Lid algemene zaken vacant  

 

Er zijn twee vacante posities te vervullen om de jeugdcommissie taken optimaal te kunnen verdelen. 

Jeugdcommissie bedankt Dirk de Boer die aan het einde van het seizoen afstand deed van de functie 

jeugdmaterialenbeheer. Geert Bouma en Johan van der Wijk gaan deze functie op zich nemen.  

Jeugdcommissie bedankt Reinoud Smeenge, Dirk Jan Visser en Harry Braker die aan het einde van 

het seizoen afstand deden van de functie toernooiencommissie. René Panneman is bereid gevonden 

om als eerste in te stappen. Er moeten nog twee helpers worden gevonden voor een optimale 

taakverdeling. 

 

3. Seniorencommissie (SC) 

 

In seizoen 2014-2015 heeft de Seniorencommissie vijf teams de competitie in gestuurd. En aan het 
einde van het seizoen was er voor drie teams toch een aardig succes te noemen. Het eerste is 
gepromoveerd naar de derde klasse. Het tweede is heel keurig tweede geëindigd in hun competitie 
en hebben zelfs de kwartfinale van de beker bereikt. Het derde is kampioen geworden netjes 
gepromoveerd naar de reserve 4e klasse. Het vierde en vijfde zijn keurig in de middenmoot 
geëindigd. En de dames zijn ook keurig in de middenmoot geëindigd.  
Kortom het is een mooi en sportief seizoen geweest. 
 
Seizoen 2015-2016 is weer begonnen en het plan was om met zes seniorenteams te starten maar dit 
is helaas niet gelukt. Toch hebben we vijf seniorenteams en één dames team de competitie 
ingestuurd. We hopen op een mooi sportief seizoen met hopelijk wat leuke successen aan het einde 
van het seizoen. 
 
De Seniorencommissie kan nog wel wat hulp gebruiken, want met drie mensen zijn we zeer krap 
bezet. Dus wilt men iets voor vv LEO doen dan is de Seniorencommissie misschien iets voor u. 
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4. Technische Commissie (TC) 

 

Bezetting 

Bij aanvang van het seizoen 2014/2015 bestond de Technische Commissie uit 6 leden. Al snel in het 

begin van het seizoen trad Geert ten Brink toe als 7e lid. Met deze bezetting hebben we gedurende 

het gehele seizoen 2014/2015 gewerkt. 

Per 1 februari 2015 heeft Theo Migchelsen zijn functie als Technische Coördinator (TCr) teruggeven 

aan de Technische Commissie. Oorzaak was dat de andere professionele werkzaamheden in de 

hypothekensector van Theo een toenemende tijdsbesteding en werkdruk gaven. Als gevolg hiervan 

heeft de TC veel inspanningen moeten plegen om de gaten, die hierdoor ontstonden zo goed 

mogelijk in te vullen. 

Gedurende het seizoen hebben we invulling gegeven aan de volgende zaken: 

 

4.1 Technisch Hart 
 

Dit is een maandelijks overleg waar de trainers van LEO 1, LEO 2 en LEO A1 samen zitten met een 

afvaardiging van de SC en TC. Het vormt hiermee de schakel tussen de eindfase van de 

jeugdopleiding en de senioren selectie. Ondanks dat LEO 2 gedurende dit seizoen niet aangemerkt 

stond als selectieteam, werden zij wel hierbij betrokken, dit in het kader van afstemming.  

 

4.2 Beloftencompetitie O23 
 

Vanuit dit Technisch Hart heeft vvLEO een O23 Beloftencompetitie opgezet met drie andere 

verenigingen, te weten Asser Boys, FC Assen en SVZ. Tot de winterstop werden drie speelrondes 

gespeeld. Na de winterstop besloot Asser Boys zich al snel terug te trekken, mede als gevolg van de 

belangen in de competitie van het 1e elftal (kans op promotie). Ditzelfde besluit nam ook FC Assen 

om vergelijkbare redenen (poging afwenden degradatie). 

Voor LEO waren de gespeelde wedstrijden een mooie gelegenheid om jonge spelers een kans te 

geven op zich te laten zien en ervaring op te doen onder hoge(re) weerstand. In ieder geval 

aanleiding om ook in het volgende seizoen hier weer het voortouw in te nemen. 

 

4.3 LEO Leerlijn 
 

In de eerste helft van het seizoen is een eerste pilot opgezet en ingevuld met trainers uit de E-

categorie. De eerste introductie avond vond plaats op 13 februari. Door het wegvallen van de 

Technisch Coördinator was er geen mogelijkheid om in de aansluitende periode dit een vervolg te 

geven in de vorm van begeleiding tijdens de trainingen.  

Verder is er een website in ontwikkeling voor de LEO Leerlijn “Stap voor stap winst boeken”. De basis 

van de website is gereed, waarvoor veel dank verschuldigd is aan Freddy Strating (trainer LEO 1). De 

trainers, die meegedaan hebben aan de pilot hebben toegang gekregen tot deze website. 



 
Jaarverslag 2014/15   

Pagina 9           vvLEO, de leukste club van Assen!  

4.4 Voorbereiding nieuwe seizoen 2015/2016 
 

Voor de evaluatiegesprekken met de trainers is door de Technische Commissie een gespreksformat 

opgesteld. Aan de hand van dit nieuwe format zijn gesprekken gevoerd met trainers.  

Verder is er een formulier ontwikkeld, waarmee trainers hun visie kunnen geven over de spelers van 

hun team. Trainers werden hiermee gevraagd een beoordeling (schaal van 5) te geven van hun 

spelers op aspecten als opkomst en inzet tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook op  techniek, 

tactiek, fysiek en algemeen. Verder was er ruimte om eigen input te geven per speler.  

In de optiek van de TC is mede hierdoor weer een verbeterslag gemaakt in het gehele proces en is 

het proces beter verlopen dan het jaar er voor.  

 

4.5 UNIVÉ voetbaldagen 
 

Ook dit jaar was vvLEO een locatie voor de UNIVÉ voetbaldagen: vier dagen trainen middels de Total 

Soccer Methode. Dit jaar waren er in totaal 33 deelnemers. De eerste dag werden we 

geconfronteerd met het wegblijven van één van de trainers. Daardoor was de start rommelig en 

ondermaats. Gelukkig hebben we dit snel kunnen corrigeren en waren de drie overige dagen weer 

als vanouds. Dank voor de inzet van de trainers en andere vrijwilligers, die dit hebben mogelijk 

gemaakt. Het heeft vvLEO weer veel trainingsmateriaal opgeleverd. 

 


