Januari/Februari 2020
Als nieuwe bestuur hebben wij gemeend het fenomeen “Nieuwsbrief” weer nieuw leven
in te blazen om ook via deze manier onze leden op de hoogte te houden wat er allemaal
speelt binnen onze vereniging.
OUD/NIEUW BESTUUR
Tijdens de jaarvergadering op 11 december 2019 hebben wij afscheid genomen van enkele
bestuursleden. Te weten Ger Brinkman als voorzitter, Miquel Feijen als secretaris, Michel Mulder als
penningmeester, John Hennes als tweede penningmeester, Leon Schouteten als bestuurslid en Lonie
Smit als bestuurslid/penningmeester jeugd.
Hierna werden de nieuwe aanstaande bestuursleden voorgesteld, Bij unanieme verkiezing door de
aanwezige leden werden deze gekozen als nieuw bestuur VV De Leeuw. Deze zijn Gijs Fober als
voorzitter, Dave Trajdos als secretaris, Lando Haas als penningmeester,
Rik Kroneberg als 2e penningmeester, Guido Kokkelkoren 2e secretaris, Dennis Jansen en Michael
Vijgen als bestuurslid seniorzaken en Hans Dekkers en Léon Ramaekers als bestuurslid jeugdzaken.

NIEUWE PENNINGEN
Door het nieuwe bestuur is besloten dat miv 03 april 2020 de huidige in omloop zijnde penningen
(groene, rode witte en andere kleuren) niet meer geldig zijn in de kantine.
Dit besluit is genomen omdat er geen zicht meer is hoeveel penningen er in omloop zijn en ook sommige
sponsoren die op de penningen staan geen sponsor meer zijn.
Om met een schone lei te beginnen is dus besloten om nieuwe penningen te gaan gebruiken en voorzien
van een niet als bovenstaande vermelde kleur. Ook met een nieuwe sponsornaam, we hebben wiz
re-integratie & coaching bv hiervoor bereid gevonden.
Wij danken wiz re-integratie & coaching bv voor dit mooie gebaar.

OUDE/NIEUWE TRAINER
Door enkele bestuursleden is begin januari 2020 een gesprek geweest met de huidige trainer Maurice
Hamstra. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat Maurice ook het seizoen 2020/2021 aan de Leeuw
verbonden zal zijn.

TRAINER TWEEDE ELFTAL
Het bestuur heeft Marc Schendelaar aangesteld als trainer voor het 2e elftal. Hij zal het stokje over gaan
nemen van Dennis van der Heiden, die daardoor zijn trainersloopbaan buiten de De Leeuw zal gaan
voortzetten.

NIEUWE CONSUMPTIEPRIJZEN ÉN AANBOD
Het bestuur heeft besloten om per 3 april 2020 de consumptieprijzen te gaan verhogen. Voor leden én
frequente bezoekers zal bij aankoop van penningen de consumptieprijs € 1.70 gaan bedragen voor
reguliere (fris)dranken.
De losse consumptieprijzen (incidentele bezoekers) zullen eveneens verhoogd gaan worden, deze is
vastgesteld op € 2.00 voor de reguliere (fris)dranken.
Er zullen géén pinkosten meer berekend gaan worden, dit mede om het pinnen te stimuleren.
Tevens zal er een uitbreiding gaan plaats vinden qua aanbod op het huidige assortiment kantine, om
zodoende méér in te springen op de behoeftes en wensen. Maar zéker óók ter bevordering van de
algehele uitstraling van de kantine.
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VOG
Met ingang van het nieuwe seizoen zal een nieuwe start worden gemaakt waarbij nieuwe leiders die zich
aanmelden om een team te gaan begeleiden eerst een Verklaring van Goed Gedrag moeten overleggen.
Hoe zij aan deze verklaring kunnen komen zal aan de desbetreffende leider(ster) worden uitgelegd bij de
aanmelding door Hans of Léon.
BUITENGEWONE KWARTAALVERGADERING
Zoals aangegeven op de laatste jaarvergadering in december 2019 houden we op
27 maart 2020, 19.30 uur Kantine VV de Leeuw een buitengewone kwartaalvergadering.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur een presentatie verzorgen waarin wordt aangegeven welke
stappen er inmiddels zijn genomen en waar we momenteel staan. Aansluitend aan de vergadering zal DJ
Wesley draaien in de kantine onder genot van een hapje en een drankje.
BUITENGEWONE (JEUGD)LEIDERS
Belangrijke datums voor trainers én jeugdleiders! Op woensdag 6 mei én woensdag 27 mei zullen er een
tweetal bijeenkomsten plaats vinden, waarbij het écht belangrijk is dat alle trainers en jeugdleiders van
de gehele vereniging bij aanwezig zijn. De inhoudelijke info hierover zal nog per brief worden verstrekt
aan betrokkenen.

JEUGDTOERNOOI 2020
Op 06 en 07 juni 2020 zal wederom ons jaarlijks jeugdtoernooi worden gehouden.
De inschrijvingsperiode is inmiddels opgesteld en er hebben zich al diverse team van andere
ingeschreven om aanwezig te zijn tijdens dit jeugdtoernooi.
De toernooi commissie zoekt voor de beiden dagen scheidsrechters.
Bij interesse geef je op via: deleeuwtoernooicommissie@gmail.com
VOETBALZAKEN
Commissie Voetbalzaken gaat periodiek een zogenoemd "inloop uur" beleggen, waarbij trainers, spelers
en/of ouders zaken die men wil bespreken dan kan neerleggen. Hiermee wil deze commissie
zichtbaarder worden en vragen c.q. onderwerpen centraliseren.
De datums en tijden zullen op korte termijn via de website gecommuniceerd worden.

Het bestuur zal periodiek een nieuwsbrief uitbrengen. Naar verwachting een keer in de twee maanden.
Alle commissies binnen de vereniging zullen aan bod komen in de nieuwsbrief indien er iets te melden is.
Het bestuur.
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