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1. Bestuurlijk:  

Het seizoen 2017-2018 is gestart met de volgende 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). 

In december 2017 hebben Harry Alting en Klaas Veldhuis aangegeven aan het eind van dit seizoen te zullen 

stoppen als bestuurslid. Gedurende het seizoen is Harry Alting terug gekomen op zijn beslissing en blijft hij 

ook het nieuwe seizoen lid van het jeugdbestuur.  

Klaas Veldhuis stopt om gezondheidsredenen. Een opvolger zoeken voor zijn taken was geen eenvoudige 

opdracht, maar aan het eind van het lopende seizoen is Angelique Vredeveld uit Steenwijksmoer bereid 

gevonden om toe te treden tot het jeugdbestuur. De taken zullen onderling worden verdeeld en Klaas is 

met name in het begin altijd oproepbaar ter ondersteuning. 

2. Teams 2017-2018:  

Teams Najaar 2017: JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO13-1, JO11-1, JO9-1, JO8-1 

Teams Voorjaar 2018: JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO13-1, JO11-1, JO9-1, JO8-1 

3. Trainers en leiders: 

Trainers: 
 

Leiders: 

JO19-1: Hessel Doek, Dilano Compagne 
 

JO19-1: Hessel Doek, Dilano Compagne  

JO17-1: Patrick Biesbrouck, Justin Pol,  
Jorick Benjamins 

JO17-1: Rene Meijerink, André Cremer, Henk Jager 

JO17-2: Patrick Biesbrouck, Mitchel van Triest, 
Jordan van Triest 

JO17-2: Roel Kreeft, Marcel ten Broeke 

JO15-1: Roel Kreeft, Marc Zondag, André Wessel JO15-1: Annemieke Alting, André Wessel 
 

JO13-1: Harold van Opzeeland, Mark Kruithof 
 

JO13-1: André Kluitenberg, Tristan vd Veen 

JO11-1: Ben Bakker, Theo Hahn 
 

JO11-1: Anita Cremer, Theo Hahn, Jan Langenberg 

JO9-1: Carla Koster en Amanda Benjamins 
 

JO9-1: Bennie Timmer, Johan Scholte 

JO8-1: Dinand Hilbink en Ramon Olde  
 

JO8-1: Daisy Hilbink 

Keeper trainers: Harold van Opzeeland,  
Marc Zondag 
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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. Activiteiten Commissie: 

Rond om het jeugdbestuur van NKvvProtos was er ook dit seizoen een Activiteiten Commissie actief. Deze 

bestond uit de volgende personen: Annemieke Alting, Janet Kroesen, Geke Arends, Margret Wessels en 

Martine Dekker. Samen organiseerden deze dames veel activiteiten voor de NKvvProtos jeugd. De 

commissie neemt het jeugdbestuur veel werk uit handen, waarvoor dank! 

5. Overzicht activiteiten NKvvProtos 2017-2018: 

18 november 2017 – Standhouder Winterfair Steenwijksmoer 

10 mei 2018 – 15 jaar NKvvProtos 

30 mei 2018 – Penaltybokaal 

 8 juni 2018 - Afscheid van JO19 spelers mbt vertrek naar senioren.  

6. Jubileum 15 jaar NKvvProtos: 

De jeugdafdeling bestond in mei 2018 al 15 jaar. Speciaal voor dit heugelijke feit had men een commissie in 

het leven geroepen. Harry Alting, Jeroen Brouwer, Jos Bakker, Geke Arends, Viola Kruithof,  Trenco 

Kroesen en Klaas Veldhuis hadden gezamenlijk een programma opgesteld. Een verslag van deze dag:  

“Donderdag 10 mei 2018 begon regenachtig. Toch was het voor de voorzitter van NKvvProtos geen reden 

om, gewapend met externe paraplu, de regen te trotseren. Hij verwelkomde iedereen en feliciteerde de 

vereniging met het 15- jarig bestaan. 

De herinneringen werden opgehaald met twee mannen van het eerste uur. Patrick Vos en Herman 

Weering. Zij waren in 2003 bij de oprichting van de huidige jeugdafdeling. Als dank ontvingen zij een 

bloemetje namens de leden. Daarna werd de hoofd act van de dag voorgesteld. Rowdy Heinen, een begrip 

in het freestyle voetbal. Om alle aanwezigen te overtuigen van zijn bal kunsten gaf hij een demonstratie 

van absolute bal beheersing. En dat de regen met bakken naar beneden kwam, was voor zijn beheersing 

geen enkele belemmering.  

De teams werden geïnformeerd over het verloop van de dag en zoals gezegd, in de regen, begon de dag 

die gelukkig zou eindigen in een zonnetje. De activiteiten commissie 15 jaar NKvvProtos was er zeer 

duidelijk in geslaagd om een spellen-parcours neer te leggen waar ieder lid zich prima mee kon vermaken. 

Zo was er knallen met snelheidsmeter, rokkenvoetbal, levend tafelvoetbal en uiteraard een clinic van 

Mister Heinen himself. 



Jaarverslag Ledenvergadering NKVV afdeling NKvvProtos 2017-2018              12-09-2018 
 
 

Jaarverslag Ledenvergadering NKVV afdeling NKvvProtos 2017-2018              12-09-2018 
 
 

Na afloop bedankte voorzitter Roel Kreeft de organisatie en alle vrijwilligers. De prijzen werden uitgereikt 

en de afsluitende lunch werd aangekondigd. Deze kon echter van start gaan na opnieuw een flitsende 

show van de freestyler Rowdy Heinen. Toch wel de blauw-zwarte draad door deze prachtige jubileumdag. 

Tot slot ontvingen alle leden een speciale 15 Jaar NKvvProtos tas met diverse artikelen. Deze waren 

belangeloos aangereikt door diverse sponsoren. En zo eindigde een jubileumfeest zoals het was gepland. 

Sportief, gezellig en met dank aan sponsoren én heel veel vrijwilligers!” 

7. Kampioenen veld seizoen 2017-2018:  

NKvvProtos JO17-1, najaar 2017. (Het bleek dat de competitie najaar 2017 niet werd uitgespeeld, op 

aanwijzen van de KNVB. NKvvProtos JO17-1 was de huidige koploper. Vanuit die positie heeft het 

jeugdbestuur besloten om het JO17-1 team toch als kampioen aan te wijzen en medailles uit te reiken. 

8. Bekervoetbal: 

Alle teams kwamen in actie tijdens het Zwaluwen KNVB Bekertoernooi. De JO17-1 haalde de volgende 

ronde en werd daarna uitgeschakeld. 

9. Zaalvoetbal: 

Afgelopen winterseizoen is er weer een zaalcompetitie gespeeld voor de jongste jeugdafdelingen binnen 

Coevorden. Dit seizoen onder de naam ZOD (Zuid Oost Drenthe) Zaalvoetbal. Meer info via 

www.zodzaalvoetbal.nl 

NKvvProtos was zelf aanwezig met de volgende teams: 1x JO8, 1x JO9 en 1x JO11.  

Regiotoernooi: Voor de KNVB zaalcompetitie van de JO13 teams, werden er twee elftallen ingeschreven. 

Het team JO13-1 werd op 3 februari 2018 kampioen in de Drostenhal te Coevorden. 

Kersttoernooi: Voor het kersttoernooi zijn de volgende teams ingeschreven: 2x JO19, 23x JO17, 1x MO17 

en 2x JO15. 

10. Kantinediensten i.c.m. vrijwilligers: 

Voor aanvang van de competitie is er een schema gemaakt m.b.t. 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 positief genoemd mag worden. Bijna 

iedereen ziet de noodzaak van het “verplichte” vrijwilligerswerk wel degelijk in. 

11. Scheidsrechter cursus:  

NKvvProtos heeft, ism met NKVV en Protos, een cursus scheidsrechter georganiseerd. 14 deelnemers zijn 

bereid gevonden om deze te volgen. De cursus werd gehouden op het sportpark van NKVV te Dalerpeel. 
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De docent was Edgar Voortman van de COVS HZO Drenthe. De cursus avonden waren vastgelegd op de 

volgende data: 6, 13 en 20 september en 4 oktober 2017. Woensdag 11 oktober 2017 was de uitreiking van 

de certificaten.  

De deelnemers aan de scheidsrechters cursus waren: Harry Alting, Justin Pol, Robin Veldhuis, Jorick 

Benjamins, Niek Hilbink, Kay Kruithof, Maurice Hendriks, Tim Kroesen, Damien Pol, Ron Weggen, Dilano 

Compagne en Leroy Kuipers. De verenigingen zijn op deze manier weer een aantal scheidsrechters rijker. 

12. Cursus KNVB:  

Het jeugdbestuur is stap voor stap bezig de organisatie, randvoorwaarden en het voetballen binnen de 

vereniging naar een hoger niveau te tillen. Een volgende stap in dit proces was het begeleiden en trainen 

van de coaches en trainers van de jeugdteams. Hiervoor had het bestuur een beroep gedaan op de 

expertise van de KNVB. Zij bezaten een module waarin alle elementen naar voren kwamen welke als 

basisbehoefte nodig waren om een team optimaal te coachen en/of trainen.  

Deze cursus was speciaal bedoeld voor alle leiders en trainers binnen NKvvProtos. Deelname was uiteraard 

op vrijwillige basis. De basismodule bestond uit vijf bijeenkomsten van 3 uur met elke bijeenkomst 

minimaal 1 uur praktijk. Alle deelnemers ontvingen een werkboek en een zeer praktisch geschreven 

studieboekje. Wanneer de deelnemers alle keren aanwezig waren en de aangegeven opdrachten als 

voldoende beoordeeld waren, dan ontvingen zij een certificaat. Slechts één deelnemers mistte te veel 

avonden. De overige deelnemers zijn allemaal geslaagd.  

De kosten werden geheel voldaan door de vereniging, er waren dus geen eigen kosten verbonden voor de 

deelnemers. De locatie voor deze bijeenkomsten was het sportpark van NKVV in Dalerpeel. Henk Kamphuis 

was namens de KNVB de cursusleider.  

De deelnemers waren: André Kluitenberg, Robin Veldhuis, Hessel Doek, Leroy Kuipers, Roel Kreeft, Ingrid 

Meijerink, Damien Pol, Dilano Compagne, Maurice Hindriks, Mitchel Vonk, Theo Hahn, Henk Jager, René 

Meijerink, Rudy Profijt en Mike Deuten.  

13. Kledingcommissie:  

Het jeugdbestuur had het voornemen om een kledingcommissie samen te stellen. Er zijn afspraken 

gemaakt mbt het innemen van de kleding, het onderhoud hiervan en het beschikbaar stellen voor aanvang 

van het nieuwe seizoen. De volgende vrijwilligers hadden zich hiervoor aangemeld: Evelien Meijering, 

Sylvia vd Veen, Margret Wessel, Johan Scholten. André Wessel is vanuit het jeugdbestuur de  coördinator 

van het geheel.  

14. Pupil van de Week: 

Vanuit de jongste teams (JO8, JO9 en JO11) werden er bij de thuiswedstrijden van NKVV 1,  jeugdspelers 

aangesteld als Pupil van de Week. Dit tot zeer grote tevredenheid van de pupillen. Klaas Veldhuis is al 

enkele jaren de coördinator in deze. Men ontving een wedstrijdbal met handtekeningen van de volledige 

https://www.covshzodrenthe.nl/
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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 item Pupil vd Week zal dan ook zeker worden 

voortgezet, aangezien Klaas dit blijft voorzetten iom het hoofdbestuur.  

15. Vrijwilligersavond: 

Zaterdag 16 juni 2018 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, leiders en een bestuurslid 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 2017-2018. 

 

 

 


