
 

NIEUWSBRIEF R.K.V.V. DE LEEUW, AUGUSTUS 2021 
 

* Kernwaardes R.K.V.V. De Leeuw: 

Het bestuur wordt al enige tijd begeleid door Suze Thomma, eigenaar van leiderschapsontwikkeling via NOC / NSF, 

om de missie van de vereniging concreet vorm te geven, met daar direct aangekoppeld de visie.  

Hieruit zijn o.a. de 5 kernwaarden voortgevloeid van R.K.V.V. De Leeuw, die voortaan in elke uiting zullen worden 

gebruikt. De Kernwaarden van R.K.V.V. De Leeuw staan vermeld onderaan deze nieuwsbrief! 
 

Ook zullen de kernwaarden binnen 2 maanden prominent op ons sportcomplex Klingelsberg te zien zijn. 

 

*Noodzakelijke sluiting van kantine: 

Helaas moeten wij, als bestuur zijnde, jullie informeren over het feit dat de kantine voorlopig niet meer op alle 

dagen van de week geopend zal zijn. Dit vinden wij erg spijtig, echter hebben wij geen andere keuze op dit moment 

omdat er gewoonweg té weinig vrijwilligers zijn waarop wij een beroep kunnen én mogen doen. 

Door de verandering van planning zijn wij genoodzaakt de kantine (voorlopig) te sluiten op maandag, woensdag en 

donderdag. Wij hopen echter dat er toch ouders en leden van de vereniging op zullen staan en ons in de weekenden 

gaan ondersteunen, zodat we terug kunnen naar een zevendaagse opening. 

 

*(Voorlopige) openingstijden kantine, seizoen 2021 -2022: 

Dinsdag: 18.00 – 22.30 uur, vrijdag: 19.00 – 00.30 uur, zaterdag: 08.00 – 21.00 uur en zondag: 10.00 – 21.00 uur 

→ De kantine kan eerder gesloten zijn, dit is mede afhankelijk van de drukte. 

 

* DAOS: 

Op zondag 12 september a.s. zal het officiële startschot luiden voor de implementatie van de voetbalschool 

Dutch Acadamy Of Sports binnen R.K.V.V. De Leeuw. Na een voorbereidingstijd én inbreng van (jeugd)trainers en 

leiders is er een totaalplan gemaakt voor de toekomst.  

Alle jeugdtrainers en -leiders zijn dan ook uitgenodigd voor een ontbijt, dat men krijgt aangeboden door het bestuur, 

waarna DAOS de spin-off verzorgt aan de trainers/leiders. DAOS neemt hen mee in de uitrol, die direct in de week 

van 13 september a.s. start. 

 

* Start seizoen 2021 – 2022 jeugdafdeling: 

Op maandag 30 augustus a.s. zullen de trainingen starten voor de leeftijdscategorieën JO13 t/m JO19, op maandag 6 

september zullen vervolgens de trainingen starten voor de leeftijdscategorieën JO6 t/m JO12 

 

Helaas zijn wij óók nog steeds op zoek naar ouders die een trainers- c.q. leidersrol willen gaan vervullen. Indien wij 

aan het begin van het seizoen niet voldoende trainers/leiders hebben voor de teams JO7-1, JO8-2 en JO17-3, dan 

zullen deze teams teruggetrokken worden en gaan alle ingedeelde spe(e)l(st)ers naar de wachtlijst en kunnen dan 

ook niet voetballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
* Update renovatie of nieuwbouw sportaccommodatie 

Na de publicatie van de datum (14 december 2021) waarop de gemeenteraad van de Gemeente Brunssum het 

besluit neemt “renovatie of nieuwbouw”, heeft het projectteam (afvaardiging bestuur R.K.V.V. De Leeuw & 

Gemeente Brunssum) wederom concrete stappen voorwaarts gezet. Alle onderzoeken t.a.v. renovatie zitten in een 

afrondende fase, anderzijds is het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw beoordeeld door bestuur, adviseurs, 

ambtenaren en toegelicht door architect. Helaas kunnen en mogen we het ontwerp niet publiceren,  

echter op het moment dat dit wél kan én mag, dan zullen wij, als bestuur zijnde, dit zéker doen. 

Ook heeft de toetsing bij de welstandscommissie plaatsgevonden. Zij hebben een akkoord gegeven op het ontwerp, 

met daarbij wel opgemerkt een aantal bouwkundige aanvullingen. 

Begin oktober 2021 zal de gemeenteraad van de Gemeente Brunssum volledig worden geïnformeerd als belangrijke 

tussenstap naar 14 december 2021 toe. 

 

*Spel- en voetbalmaterialen: 

Het bestuur heeft in de zomerstop een inventarisatie gedaan van de staat en beschikbaarheid van aanwezige spel- 

en voetbalmaterialen, waarna er veel nieuwe/vervangende materialen besteld zijn. Inmiddels zijn de materialen 

allemaal binnen en kunnen deze vanaf het begin van het nieuwe seizoen ingezet worden. Wij vragen van eenieder 

om er op een fatsoenlijke manier mee om te gaan, zodat we er met zijn allen lang plezier van kunnen hebben. 

 

*Animo boek 75-jaar R.K.V.V. De Leeuw: 

Erik van Venrooij draagt al geruime tijd zorg voor diverse uiteenlopende documentatie die met de geschiedenis van 

R.K.V.V. De Leeuw te maken heeft, maar zéker ook over de huidige tijd verzamelt hij alle info omtrent de club. Erik 

heeft het bestuur benaderd met de vraag of er binnen de vereniging animo zou zijn voor een 75-jarig bestaansboek. 

Graag vernemen wij dan ook of hier voldoende animo voor is bij de leden, ouders en oud-leden. Wij willen jullie dan 

ook vragen om een mail te sturen naar secretariaat@vvdeleeuw.nl als je hierin interesse hebt. De kosten hiervoor 

kunnen nu nog niet aangegeven worden, gezien dit afhankelijk is van animo en de gerelateerde oplage. 

 

*Nieuwe website R.K.V.V. De Leeuw: 

De commissie website & PR is in opdracht van het bestuur aan de slag gegaan met de vormgeving en inhoud van de 

nieuwe website. Aangezien de huidige erg gedateerd is, wilden we ook op dit vlak een nieuwe wind laten waaien en 

de website zo laten maken dat deze eveneens smartphone compatible is. We hebben reeds een preview gezien en 

deze is veelbelovend, complimenten aan de commissie Website & PR! 

De lancering van de nieuwe website zal voor de officiële start van de competitie gerealiseerd zijn. 

 

*Overlast sportcomplex: 

Zoals jullie reeds vernomen hebben in de media en social-media heeft R.K.V.V. De Leeuw te maken met vandalisme, 

vernielingen en overlast van grotere groepen jeugd en jongeren. Gezien wij als vereniging hier ernstig gedupeerd 

door raken en de schades in de duizenden euro’s lopen, zijn we op onze strepen moeten gaan staan en hebben we in 

samenwerking met Gemeente Brunssum, straatcoaches, politie en buurtbewoners concrete maatregelen getroffen. 

 

Inmiddels is het sportcomplex voorzien beveiligingscamera’s en is de hoofdpoort met draadhekken dichtgemaakt. 

Intensieve controles worden uitgevoerd door politie, straatcoaches en handhaving én tevens geldt een verordening 

dat men NIET meer op het sportcomplex mag komen buiten de openingstijden van de vereniging. 

Betreden van het sportcomplex voor onbevoegden/samenscholing kan leiden tot proces-verbaal van Є 390,- 
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