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1. Bestuurlijk: 

Het seizoen 2015-2016 is gestart met de volgende personen als bestuurleden:  

Roel Kreeft (voorzitter) Jeroen Brouwer (penningmeester) Klaas Veldhuis (wedstrijd-secretaris en sportpark NKVV)                              

Harry Alting (kleding en inkoop) André Wessel (toernooien en sportpark De Schalm) Trenco Kroesen (Jeugd-

coördinator en team indelingen). Op woensdag 2 juli 2015 was er de eerste vergadering in deze bezetting.  

 

Woensdag 1 december 2015 was er een eerste vergadering waar, op uitnodiging van het jeugdbestuur, een deel 

van de jeugdleden bij aanwezig waren. Deze spelers liepen de hele vergadering mee en kregen zo inzicht welke 

taken een jeugdbestuur allemaal behandeld. Woensdag 9 maart 2016 was er de tweede editie in deze vorm. De 

aanwezige jeugdleden ervaarden dit als een prettige manier van communiceren. 

 

NKvvProtos heeft met FC Groningen een Amateur Convenant overlegd. Dit houdt in dat FC Groningen de amateurs 

in Noord Nederland meer wil betrekken met de FC. Tzt worden deze verengingen af en toe uitgenodigd voor diverse 

activiteiten mbt FC Groningen. 

 

2. Teams: 

Er is in het competitiejaar ‘15-‘16 gespeeld met 9 teams: A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1 en F1 

Tijdens de Voorjaars competitie kwam daar nog een F2 bij. 

 

3. Trainers en leiders: 

Trainers: 

 

Leiders: 

A1: Cor Lubach 

 

Jan Pronk t/m de winterperiode. Opgevolgd door Roy Stroeve, 

Dennis Spang en Stef Smits  

B1: Cor Lubach en Henk Jager 

 

Henk Jager en Herman Luiken 

C1: Patrick Biesbrouck 

 

Rene Meijerink en André Cremer 

 C2: Patrick Biesbrouck, Roel Kreeft, Marcel ten Broeke 

 

Roel Kreeft en Marcel ten Broeke 

D1: Marcel Kloosterman, Vincent Koomen, Hennie Dekker  

 

Eddie vd Weide, Mark Kruithof en Gerard Arends 

D2: André Wessel, Vincent Koomen, Hennie Dekker 

 

André Wessel, Kay Leemhuis en Fokko Benjamins 

E1: Mark Kruithof en Kay Leemhuis 

 

Carla Koster en Miranda Grooten 

F1: Carla Koster en Amanda Benjamins 

 

Anita Cremer en Carola Markus 

F2: Dinand Hilbink en Ramon Olde (najaar) 

 

Daisy Hilbink en Dinand Hilbink 

Keeper trainers:  

 Mitchel Vonk, Mike Deuten en Harold van Opzeeland 

 

 

Verschillende personen hebben bijgedragen als assistent trainers bij verschillende teams. Ook zijn er verschillende 

scheidsrechters actief geweest voor onze jeugd. Namens het jeugdbestuur hartelijk dank voor ieders inzet. 
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4. Kampioenen seizoen 2015-2016:  

Najaar: NKvvProtos B1 en C2 

Voorjaar: Geen 

 

5. Bekervoetbal: 

Alle teams kwamen in actie tijdens het Zwaluwen KNVB Bekertoernooi. NKvvProtos C1 doorstond de voorronden 

van het toernooi. Er werd in de 2e ronde gewonnen van DZOH C4 en het team van Cremer & Meijerink mocht voor 

de 3e ronde naar Espel, op zaterdag 21 november 2015. Deze wedstrijd werdt gewonnen met 1-5 en op 13 februari 

2016 speelde men thuis in de 4e ronde tegen JVZ C4. Deze wedstrijd werdt verloren met 2-3 en daar eindigde het 

bekertoernooi. Over-all een prima prestatie. 

 

6. Zaalvoetbal: 

Gansehof toernooi E en F-teams: 

In Sporthal Swaneburg in Coevorden werd er afgelopen winter-seizoen weer een zaalcompetitie gespeeld voor de 

jongste jeugdafdelingen binnen Coevorden, het zogenoemde Gansehof Toernooi. NKvvProtos was deze editie de 

organistor en was zelf aanwezig met één E en één F team.  

 

Regiotoernooi D-teams:  

Voor de KNVB zaalcompetitie van de D’s werden er drie elftallen ingeschreven.  

 

Kersttoernooi C-teams:  

Er deden 2 jongens teams mee namens de C junioren. NKvvProtos C1 werdt hier kampioen. Het mocht daarna naar 

Franeker voor de Noordelijke Kampioenschappen. Ondanks de tegenvallende resultaten genoot het team van deze 

dag. Nieuw was de inschrijving van een meisjesteam C junioren in de zaal. Deze stond onder leiding van Annemieke 

Alting en Angelique Vredeveld. Het haalde gelijk de Noordelijke Finale in Franeker waar het vierde werd.  

 

7. Kantinediensten i.c.m. vrijwilligers: 

Voor aanvang van de competitie is er een schema gemaakt mbt de vrijwilligers 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. Ouders van Protos leden dienden zich hierna spontaan aan als vrijwilligers omdat ook zij 

het belang zagen van een warme kantine voor en na de wedstrijd. 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” 

vrijwilligerswerk wel degelijk in. 

 

8. Activiteitencommissie: 

De AC bestaat uit Annemieke Alting, Janet Kroesen, Ilse Hilbink, Christina Kok, Ria Reinink, Margret Wessel. Samen 

organiseerden de dames onder andere het Tentenkamp, 4x4 toernooi, zwemavonden, Sinterklaas feest, en het 

Pannenkoeken penaltybokaal.  
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9. Een overzicht van enkele activiteiten georganiseerd door de AC en het jeugdbestuur: 

5 en 6 juni 2015 was het tentenkamp gepland. De overnachting op het sportpark had geen doorgang ivm de zeer 

slechte weersomstandigheden. Gelukkig kon wel de clinic van FC Zwolle doorgaan. Dit bleek een uiterst leerzaam en 

leuke activiteit. De volgende dag werden de leden om 08:00 uur verwacht voor het vervolg van het programma. 

 

5 oktober 2015 startte de voetbal plaatjesactie. Alle leden waren hiervoor op de foto gezet. De leiders waren 

speciaal voor deze actie in nieuw aanschafte polo gekleed. In een periode van 8 weken kon men de plaatjes sparen 

bij aankoop van producten uit de twee Jumbo`s in Coevorden. Als bonus gaf Jumbo aan, de jeugdafdeling financieel 

te zullen ondersteunen. 

 

30 augustus 2015 was er een voetbalplaatsje ruilactie bij Jumbo Coevorden.  

 

18 september 2015 werdt er middels een etentje afscheid genomen van een aantal bestuursleden. 

 

13 oktober 2015 was de kantine van NKVV het toneel van de ruilactie. In een vol geladen kantine werden de laatste 

plaatsjes bijeen geruild. Wie als eerste zijn of haar boek had vol gespaard ontving namens NKVV een mooie 

wedstrijdbal. 

 

12 december 2015 werdt er een Kerstmarkt georganiseerd tbv de AC. 

 

13 februari 2016 bezocht de jeugdafdeling het Polman stadion voor de wedstrijd Heracles – AZ. Met busmatschappij 

Noorden Reizen werden de groep vervoerd en alle deelnemers droegen bij in de kosten. Het bleek een zeer 

geslaagde dag met een regen van doelpunten. Het werd uiteindelijk 3-6. 

 

Vrijdag 25 maart 2016 was er een spooktocht voor de C teams.  

 

Vrijdag 1 april 2016 was er een dartavond voor de A en B teams. 

 

Woensdag 11 mei 2016 bezochten de teams van E en F het Griendtsveenpark in Erica  

 

Woensdag 18 mei 2016 was er het jaarlijkse pannenkoeken toernooi. 

 

Vrijdag 20 mei 2016 was er een bingo en muziek avond voor de D teams. 

 

Na het opnoemen van al deze activiteiten mag blijken dat NKvvProtos niet alleen belangrijk is voetbalvereniging, 

maar zeker ook als binding tussen de jeugd van Dalerpeel en Steenwijksmoer. 
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10. Nieuwe kledinglijn: 

In januari 2016 werdt duidelijk dat Jumbo Coevorden zou aantreden als hoofdsponsor van NKvvProtos. Binnen het 

jeugdbestuur volgde het idee om de leden zelfs een wedstrijd tenue te laten kiezen. Er werdt een eigen logo 

ontworpen en op vrijdag 8 april 2016 werdt er in het dorpshuis te Steenwijksmoer een speciale kleding-avond 

georganiseerd. Er was eerst een onthulling van het nieuwe logo en de bijbehorende vlag van NKvvProtos. 

Tijdens deze bijeenkomst konden de leden van NKvvProtos hun voorkeur uitspreken middels een stemming. Er 

werdt uiteindelijk met een behoorlijke meerderheid bepaald welke kledinglijn NKvvProtos ging hanteren. Op vrijdag 

26 augustus was er een zogenoemde tenue presentatie nabij de kantine van NKVV. 

Hiervoor werden alle sponsoren uitgenodigd en werden de tenue`s en trainingspakken gepresenteerd. NKvvProtos 

loopt er netjes en herkenbaar bij, met dank aan de sponsoren. 

 

11. BOS cursus:  

Voor de te plannen BOS scheidsrechter cursus waren ongeveer 20 deelnemers bereid gevonden om deze te volgen. 

Echter had de KNVB als voorwaarde dat de organiserende vereniging zelf voor begeleiders moest zorgen. Het 

bestuur is hier actief mee bezig geweest, maar helaas is het niet gelukt om dit te realiseren. Slechts twee personen 

waren bereid om hier aan mee te werken. Het project is daarom dan ook even op een zijspoor gezet. Wel waren 

enkele eerste selectie spelers bereid om wedstrijden van de kleinste jeugd te fluiten.  

 

12. Pupil van de Week: 

Vanuit de E en F teams werden er bij de thuiswedstrijden van NKVV 1  jeugdspelers aangesteld als Pupil van de 

Week. Dit tot grote tevredenheid van de pupillen. Men ontving een wedstrijdbal met handtekeningen van de 

volledige selectie, was vanaf de voorbereiding aanwezig bij het team, deed de aftrap van de wedstrijd en werdt 

voorzien van een hapje en een drankje. Ook de selectie reageerde hier zeer positief op en zorgde voor een blijvende 

herinnering voor de betreffende speler. 

 

13. Vrijwilligersavond: 

Zaterdag 13 juni 2016 was er een geslaagde vrijwlligersavond in de kantine van NKVV. De avond was en is bedoeld 

om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Zonder vrijwilligers 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. Met elkaar zorgen we 

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

 

Namens het jeugdbestuur, Klaas Veldhuis, Jeugdsecretaris NKvvProtos 


