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1. Bestuurlijk: 

Het seizoen 2016-2017 is gestart met de volgende personen als bestuursleden:  

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).  

 

Overzicht activiteiten jeugdbestuur NKvvProtos: 

 

26 augustus 2016: Tenue presentatie locatie NKVV. Ook de sponsoren zijn uitgenodigd. 

21 september 2016: NKvvProtos schrijft zich in voor de actie “ Scoren voor de Club”  

03 oktober 2016: NKvvProtos bezoekt bijeenkomst FC Groningen mbt clubarbitrage en sportief besturen. 

03 oktober 2016: Het jeugdbestuur bezoekt de KNVB bijeenkomst mbt het nieuwe pupillen voetbal. 

17 oktober 2016: Via het amateurconvenant met FC Groningen kan NKvvProtos een wedstrijd bezoeken. 

01 november 2016: De actie “ Scoren voor de Club” is gestart en duurt tot 17 december 2016. 

02 november 2016: Alle NKvvProtos teams worden ingeschreven voor diverse zaaltoernooien. 

02 november 2016: De BOS cursus komt opnieuw in beeld. Het jeugdbestuur neemt hierin initiatief. 

13 december 2016: Het jeugdbestuur heeft het eerste overleg met KNVB coordinator Zwanette Bosch. 

17 december 2016: De actie “ Scoren voor de Club” is een groot succes. Er wordt € 1630.00 opgehaald. 

 

10 januari 2017: De JO15-1 wint de voorronde van het Kersttoernooi. Het wordt 3e in de finale in Westerbork 

24 januari 2017: Het jeugdbestuur bezoekt een pilot in Dalen mbt het nieuwe jeugdvoetbal 

08 februari 2017: Het jeugdbestuur heeft een overleg met de activiteiten commissie en maakt een planning 

17 maart 2017: NKvvProtos bezoekt de eredivisie wedstrijd FC Groningen – Willem II. Een geslaagde avond. 

04 april 2017: Na goed overleg wordt besloten om het JO15-1 team uit de voorjaarscompetitie te halen. De 

minimale bezetting is hier de reden voor. Er waren nog geen wedstrijden gespeeld. 

19 april 2017: Het jeugdbestuur zet een eigen voorlichtingsavond op mbt het nieuwe jeugdvoetbal. 

25 en 26 mei 2017: De activiteitencommissie ism het jeugdbestuur organiseert een geslaagd Tentenkamp. 

06 juni 2017: De NKVV JO19 leden worden uitgenodigd voor een overleg mbt het nieuwe seizoen. 

15 juni 2017: Inleveren tenue`s en materialen via alle leiders. Locatie bestuurskamer Protos. 

16 juni 2017: Feestavond voor het JO19 team. Locatie kantine NKVV. 

17 juni 2017: Alle vrijwilligers binnen NKvvProtos zijn welkom op de traditionele vrijwilligersavond. 

 

2. Teams: 

Er is in het competitiejaar ‘16-’17 Najaar gespeeld met 10 teams: A1, B1, B2, C1, C2, D1, E1, E2, F1 en F2 

Tijdens de Voorjaars competitie viel het team C1 af. 
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3. Trainers en leiders: 

Trainers: 

 

Leiders: 

A1: Hessel Doek 

 

Hessel Doek, Jelle Mittendorff  

B1: Patrick Biesbrouck, Justin Pol, Jorick Benjamins 

 

Henk Jager, Herman Luiken 

B2: Patrick Biesbrouck, Mitchel van Triest, Jordan van Triest 

 

Rene Meijerink, André Cremer 

C1: Roel Kreeft, Marcel ten Broeke, Mark Zondag 
 

Roel Kreeft, Marcel ten Broeke, Eddie vd Weide 

C2: Roel Kreeft, Marcel ten Broeke, Mark Zondag 

 

Roel Kreeft, Marcel ten Broeke, Eddie vd Weide 

D1: André Wessel, Kay Leemhuis 

 

André Wessel, Kay Leemhuis, Gerard Arends 

E1: Mark Kruithof en Tristan van der Veen 

 

André Kluitenberg 

E2: Ben Bakker, Theo Hahn 

 

Anita Cremer, Theo Hahn 

F1: Carla Koster en Amanda Benjamins 

 

Jan Langenberg, Leroy Kuipers 

F2: Dinand Hilbink en Ramon Olde (najaar) 

 

Daisy Hilbink, 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. 

 

4. Kampioenen veld seizoen 2016-2017:  

Najaar: NKvvProtos JO17-1 en JO17-2 (oktober 2016) 

Voorjaar: NKvvProtos JO17-1, JO15-2, JO11-1 en JO11-2  

 

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. 
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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. Het is een commissie welke niet meer is weg te denken uit de jeugdvereniging. Het 

laat zien dat er naast het reguliere voetbal veel meer te beleven valt bij NKvvProtos.  

 

9. Scheidsrechter cursus:  

Voor de te plannen scheidsrechter cursus zijn 15 deelnemers bereid gevonden om deze te volgen. De voorgenomen cursus 

Scheidsrechter Veldvoetbal, welke ism met NKVV, Protos en NKvvProtos wordt georganiseerd, is definitief vastgelegd. De 

kosten zullen gedragen worden door de vereniging waar men als lid is ingeschreven. De coördinator namens de drie 

verenigingen zijn Harry Alting ism Klaas Veldhuis.  

De cursus wordt gehouden op het sportpark van NKVV te Dalerpeel. Onze docent is Edgar Voortman van de COVS HZO 

Drenthe. De cursus avonden zijn vastgelegd op onderstaande data: 6, 13 en 20 september en 4 oktober 2017. 

 

 

 

https://www.covshzodrenthe.nl/
https://www.covshzodrenthe.nl/
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10. 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. Klaas Veldhuis is de coördinator in deze. 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 werd 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.                                                  

Het onderwerp Pupil vd Week zal dan ook zeker worden voortgezet. 

 

11. Vrijwilligersavond: 

Zaterdag 17 juni 2017 was er een geslaagde vrijwilligersavond 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 


