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1. Bestuurlijk: 

In februari 2015 zijn Trenco Kroesen en Roel Kreeft toegetreden. Aan het eind van dit seizoen traden Mark vd Veen en Joke 

Dekker af. Kort daarna kwamen ook Jeroen Brouwer en Andre Wessel het bestuur versterken. Hierdoor konden Jan Pronk en 

Gradus Bosch afscheid nemen na jarenlange zitting in het jeugdbestuur. De oud-leden zijn op gepaste wijze bedankt. De 

bestuursbezetting is voor het komende seizoen als volgt:  

2. Teams: 

Er is in het (najaars)competitiejaar 2014-2015 gespeeld met 8 teams: B1, B2, C1, C2, D1, E1, E2 en F1 

In de voorjaarscompetitie kwam daar een F2 team bij. 

3. Trainers: 

4. Kampioenen seizoen 2014-2015: 

Najaar 2014: 

Voorjaar 2015: NKvvProtos F1 (2 mei 2015) 

Voorjaar 2015: NKvvProtos E2 (2 mei 2015) 

Februari 2015 - KNVB zaaltoernooi: Kampioen NKvvProtos D1 (Trenco Kroesen en Roel Kreeft) 

  

5. Bekervoetbal: 

In het KNVB bekertoernooi is het team van NKvvProtos E2 de voorronden winnend doorgekomen. Het speelde op 18 oktober 

2014 uit tegen CSVC E4. Uitslag 1 – 17. Op 15 november 2014 speelde het daarna  uit tegen Hoogeveen E4, uitslag 4-6 

Vervolgens was er 9 mei 2015 de laatste voorronde wedstrijd thuis tegen Olde Veste `54 E7. Uitslag 5-5, waarna penalty`s 

uitkomst moesten brengen. Ook daar veel mogelijkheden, maar na elk 7 kansen te hebben gehad, was het Olde Veste E7 die 

de winnaar werd. Toch een prestatie van formaat voor het team van NKvvProtos E2. 

6. Zaalvoetbal: 

Gansehoftoernooi, geen kampioenen 

KNVB toernooi, zie punt 4. 

7. Kantinediensten i.c.m. vrijwilligers: 

Voor aanvang van de competitie is er een schema gemaakt mbt de vrijwliigers voor de kantine. Alle ouders waarvan de 

kinderen lid zijn van NKVV werden hierbij automatisch ingedeeld om minimaal éénmaal per competitie een kantinedienst te 

draaien. Zo is ook smorgens tijdens het jeugdvoetbal de kantine van NKVV geopend. Gemeld mag worden dat de 

medewerking van de ouders over het algemeen zeer postief genoemd mag worden. Bijna iedereen ziet de noodzaak van het 

“verplichte” vrijwliigerswerk wel degelijk in. 
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8. Activiteiten: 

Tentenkamp 5 en 6 juni 2015:  met onder andere een clinic van PEC Zwolle 

Penalty en pannenkoeken avond woensdag 20 mei 2015  

9. Pupil van de Week: 

Vanuit de E en F teams werden er bij de thuiswedstrijden van NKVV 1  spelers aangesteld als Pupil van de Week. Dit tot grote 

tevredenheid van de pupillen. Men ontving een wedstrijdbal met handtekeningen van de volledige selectie, is vanaf de 

voorbereiding aanwezig bij het team, doet de aftrap van de wedstrijd en wordt tevens voorzien van een hapje en een 

drankje. Ook de selectie reageert hier zeer positief op en zorgt voor een blijvende herinnering voor de betreffende speler. 

Door aanpassingen in het schema van NKVV 1 was er op de laatste speeldag zelfs een dubbele Pupil van de Week, wat de 

wedstrijd een jeugdig elan gaf. Dat NKVV 1 ook nog eens kampioen werd, was voor de pupillen uiteraard dubbel feest! 

10. Vrijwilligersavond: 

Op vrijdag 12 juni  2015 zijn alle vrijwlligers uitgenodigd voor de jaarlijke BBQ. De avond was en is bedoeld om alle 

vrijwilligers te laten zien dat hun inzet gewaardeerd wordt. Zonder vrijwliigers geen voetbal! Tevens werden enkele 

scheidende trainers en leiders bedankt voor hun inzet.  Tot slot wil het jeugdbestuur iedereen bedanken voor zijn of haar 

inzet mbt het jeugdvoetbal. Van scheidsrechter tot kantinedienst, van leider tot schoonmaker, met elkaar zorgen we voor 

een gezonde en sportieve omgeving voor onze kinderen. Bedankt voor ieders inzet… 

Namens het jeugdbestuur, Klaas Veldhuis, Jeugdsecretaris NKvvProtos 


