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1. 

Voetballen en spelletjes spelen met de Pieten 

Vrijdag 30 november kwamen maar liefst 13 zwarte pieten bij ons op 
bezoek. 

Ze kwamen niet alleen cadeautjes brengen, maar namen de tijd om 
met alle Ukken, Euro leuque en de jongste jeugd te gaan voetballen 
en spelletjes te spelen in de kantine. De spelletjes bestonden uit 
sjoelen met chocolade centen en pepernoten, ballonnen hooghou-
den en beer pongen met pepernoten. Al met al was het een hele 
gezellige middag voor onze jongste jeugd. 

Alle zwarte pieten bedankt en hopelijk komen jullie volgend jaar 
weer op bezoek bij onze club. Ook de hulpouders erg bedankt voor  
de goede zorgen en het versieren van de kantine. 

 

 
 
 
 
 
 

   V.O.G. Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

 

 

De Vertrouwenscommissie v.l.n.r. Jan Vonk, Miranda Hoogeveen en Bar-
ry van der Zwart 
 
Het zal de oplettende bezoeker van deze site niet zijn ontgaan dat onder 

de menukeuze “Vereniging” op deze site sinds kort een submenu keuze 

“Vertrouwenscommissie is toegevoegd.  

Al vele jaren prijkte de naam van Jan Vonk als vertrouwenspersoon op 

onze site. 

Men kon bij Jan terecht om over vertrouwelijke zaken binnen onze ver-

eniging te praten zoals Seksuele Intimidatie, pesten en ander binnen 

onze vereniging niet te tolereren gedrag of vermoedens daarvan. Ruim 

een jaar geleden is Miranda Hoogeveen eveneens als zodanig aangesteld 

en recent is Barry van der Zwart tot het team toegetreden, dat onder de 

naam Vertrouwenscommissie verder gaat. Jan stopt daarbij als vertrou-

wenspersoon maar blijft met al zijn ervaring wel als adviseur aan de com-

missie verbonden. 

Men blijft er uiteraard voor waken dat Ter Leede die omgeving blijft bie-

den waarbij het voor iedereen veilig sporten is. 

Eén  van de zaken die Miranda gaat oppakken is de VOG (Verklaring Om-

trent Gedrag), welke Ter Leede voor iedereen die in zijn of haar rol bij de 

club direct met minderjarigen te maken heeft, verplicht gaat stellen. 

Meer informatie vind je onder Vereniging/Vertrouwenscommissie of klik 

op deze link voor meer informatie https://terleede.nl/vereniging/

vertrouwenscommissie/  

Dame en heren: succes! 

 

Zaterdag 15  

december 

20.00– 01.00 

uur  

Donderdag 20  

december 

19.30 uur in de 

kantine 

Zaterdag 22  

december 

16.00-22.00 uur 

Zaterdag 22  

december 

Gehele dag 

Donderdag 27 de-

cember 

9.00-17.00 uur 

Dinsdag 1 januari 

2019 

16.00 uur 

Zaterdag 2 februari 

2019 

Na de wedstrijd 

TL-Rijnvogels 

  Teamfoto’s 

Ze staan erop! 

Alle jeugdteams staan op de foto en zijn geplaatst op de website. 

Dankzij Arjan Timmers staat alles netjes op de website van Ter Leede en 

zelfs kunt u daar de standen en uitslagen bekijken van u favoriete team. 

Onze dank gaat nogmaals uit naar Evelyne Otto voor de mooie foto`s en 

Arjan Timmers voor het plaatsen ervan. 

www.evelyneotto.nl fotografie 

 

 

JO15-selectie JO8-2 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterleede.nl%2Fvereniging%2Fvertrouwenscommissie%2F&data=02%7C01%7C%7Cc29855cf2a6c452985bf08d65b7af1e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636796982697214500&sdata=TEGdWGuTuuDap0I1yoN%2
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterleede.nl%2Fvereniging%2Fvertrouwenscommissie%2F&data=02%7C01%7C%7Cc29855cf2a6c452985bf08d65b7af1e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636796982697214500&sdata=TEGdWGuTuuDap0I1yoN%2
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De winterstop nadert en daarmee de afronding van de eerste seizoenshelft. Ik wil beginnen met het bedanken van alle mensen die het 
mogelijk maken dat al onze kinderen 3 tot 4 keer in de week kunnen voetballen. Als club mogen we daar ontzettend trots op zijn. Ui-
teraard alle trainers en hun assistenten die elke week een training regelen waarover is nagedacht. Of het nou de hoofdtrainers zijn, de 
trainers van niet-selectie teams, de mannen van Play2Improve of de stagiairs van het ROC, er is een plan voor de trainingen. Daarnaast 
natuurlijk de begeleiders die op zaterdag de boel regelen en de ouders die hun daarin ondersteunen met rij-, was- en vlagschema's. De 
jaar laag coördinatoren die zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is en klaarstaan als er ergens wat geregeld moet wor-
den. Maar ook onze, voor sommigen misschien onzichtbare, maar onmisbare krachten. Marcel Jansen die ervoor zorgt dat er te allen 
tijde voldoende materiaal is. Kees Luijk die zorgt dat mensen de sleutels hebben waarmee ze bij dat materiaal kunnen. Taken die we-
kelijks aandacht vragen. Allemaal heel erg bedankt. Zonder jullie zou het niet gaan. 

Vooruitkijkend wordt de winterstop meteen ook het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hoe dan ook moeten we het 
team aan trainers en begeleiders weer compleet krijgen. Steven Hartevelt (hoofdtrainer pupillen) gaat vanaf januari een mooi voetbal-
avontuur voor 10 maanden in Australië tegemoet. We zijn druk bezig om voor goede vervanging te zorgen. Verder wil ik heel graag 
met zoveel mogelijk van de trainers en begeleiders contact zoeken om te horen hoe het loopt. Wat er goed gaat? Wat beter? Het is mij 
niet gelukt om iedereen in de eerste seizoenshelft te spreken en dat wil ik graag inhalen. Met de ervaring van het eerste half jaar en 
met de informatie die ik uit die gesprekken hoop te halen gaan we beginnen met de opstart van het volgende seizoen. Het streven is 
om in januari, februari al een eerste beeld te hebben van de aantallen spelers per jaar laag, een eerste idee over de indeling, trainers, 
begeleiders. En dat we dan al wat zicht hebben op mogelijke gaten en uitdagingen waarvoor we dan oplossingen kunnen gaan zoeken. 
Met als uiteindelijke doel om in mei het meeste ingeregeld te hebben zodat we ons daarna vooral op uitzonderingen en onverwachte 
ontwikkelingen kunnen richten. Mijn bedoeling is ook om jullie hier vanaf januari regelmatig over te informeren zodat jullie als ouders, 
spelers, betrokkenen op de hoogte blijven. En, wat natuurlijk altijd fijn is, kunnen meehelpen en meedenken. 

Voetbal inhoudelijk zijn er natuurlijk ook plannen. We willen graag verdere stappen zetten om het voetbal voor iedereen nog leuker 
en beter te maken. Gelukkig gaat er al heel veel goed en hoeven we hier niet per direct van alles voor aan te passen. Maar er zijn wel 
ontwikkelingen en wensen. De KNVB heeft natuurlijk een bepaalde koers ingezet met de nieuwe competities en nieuwe benaderingen 
van de jongste jeugd. In principe willen wij daarop aansluiten maar hoe precies moeten we nog verder duidelijk 
krijgen. Dit zit voor mij nog in de oriënterende fase. Ideeën zijn er al zat. Van het gebruiken van alle ervaring bin-
nen de vereniging om minder ervaren trainers beter te ondersteunen tot het aanschaffen van een systeem waar-
mee op eenvoudige wijze trainingen en wedstrijden kunnen worden gefilmd. Het komende half jaar hoop ik de 
ideeën aan te scherpen en te kijken of we richting volgend seizoen eerste stappen kunnen zetten. 

Frans Verschoor 

Technisch Coördinator Jeugd Ter Leede 

 

 

2. 

Nieuws items  

Nieuws op onze website www.terleede.nl  

Het zal de meeste van u niet zijn ontgaan dat alle nieuwsitems van 

de jeugd staan vermeld op onze website www.terleede.nl. Het is 

dan ook belangrijk om hier wekelijks op te kijken en op de hoogte te 

blijven van het nieuws wat de vereniging u te vertellen heeft. Deze 

nieuwsbrief staat ook op deze website maar wordt ook door de 

begeleiders via de mail naar u verstuurd als ‘extra’ informatie om u 

optimaal te voorzien van de nieuwtjes binnen de vereniging.  

Jeugd voetbal, de volgende stap Frans Verschoor 

Verenigingen doen we met zijn allen! 

Samen hebben we bij Ter Leede al heel veel bereikt, maar er zijn nog steeds 
zaken die beter kunnen of waar we meer of nieuwe hulp voor nodig heb-
ben. Kijk op de vernieuwde vacaturepagina Vacatures  of er iets voor jou bij 
staat, want ‘Verenigen doen we met z’n allen!!!’ 

Vragen of ideeën, of wil je mee doen? Bel of mail ons! 
0651350465 / vrijwilligerscommissie@terleede.nl 

Groet, namens vrijwilligers commissie 

Peter Bergman 

Ter Leede wenst u 

hele gezellige feestdagen en een sportief, gezond 2019! 

https://terleede.nl/vereniging/overige-informatie/vacatures/

