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1. ORGANISATIE  
 
AFAS-LEOS heeft diverse “werk-commissies” die onder leiding van het dagelijks Bestuur functioneren. 
Hieronder wordt de samenstelling van deze commissies en het Bestuur beschreven, 
 
 

1.1. BESTUUR 

Eind seizoen 2016-2017 heeft Kitty Meijer haar functie als voorzitter TC (en daarmee ook haar betrokkenheid 
bij het Bestuur) neergelegd. De samenstelling van het bestuur in seizoen 2016-2017 zag er als volgt uit: 
Voorzitter   - Corinne Thielen 
Secretaris  - Laurens Nijdeken 
Penningmeester  - Laurens Nijdeken (a.i.) 
Voorzitter TC  - Kitty Meijer 
 
 

1.2. TECHNISCHE COMMISSIE (“TC”) 

De samenstelling van de “TC” was in 2016-2017: 
Voorzitter TC  - Kitty Meijer 
Jeugd coördinator - Saskia Bassa 
Aanspreekpunt heren - Jan Jansen (half seizoen) 
Aanspreekpunt senioren - Marleen Vrijhoef 
Aanpreekpunt dames        - Peter Aikema (half seizoen) 
 
 

1.3. SPONSOR COMMISSIE (“SC”) 

De samenstelling van de “SC” was in 2016-2017: 
Hoofd “SC”  - Jan Jansen 
 
 

1.4. ACTIVITEITEN COMMISSIE (“AC”)  

De Activiteiten Commissie (“AC”) telde in 2016-2017 1 vast lid die samen met diverse andere leden “op afroep” 
activiteiten georganiseerd hebben:  
Coördinator    - Jan Jansen  
 
 

1.5. SCHEIDSRECHTER COÖRDINATIE 

Coördinator  - Paul van ‘t Klooster 
 
 

1.6. WEDSTRIJD SECRETARIAAT 

Wedstrijd secretaris - Irene van Gangelen 
 
 

1.7. VACATURES (Laurens) 

In 2016-2017 zijn de volgende vacatures ontstaan: 
▪ Penningmeester 
▪ Leden voor de Technische Commissie 
▪ Algemeen Bestuurslid 
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2. VAN DE SECRETARIS 
 

2.1. LEDENBESTAND 

Het aantal contributie betalende leden is licht gestegen (vergelijking oktober 2016 en november 2017).  
Een stijging van 4% (7 leden) is vastgesteld. 
 

Categorie okt-16 Nov-17 % ontwikkeling 

CMV-jeugd 22 16 -27% 

C-Jeugd 17 16 -6% 

B-Jeugd 26 17 -35% 

A-Jeugd 15 26 73% 

Senioren 55 66 20% 

Recreanten 40 41 3% 

Totaal 175 182 4% 

 
 

2.2. ACCOMMODATIES  

In seizoen 2016-2017 heeft AFAS-LEOS enkel gebruik gemaakt van Sporthal De Korf en Sportzaal De Meent. De 
hoeveelheid beschikbare zaalruimte in Leusden is en was beperkt, maar was in 2016-2017 precies voldoende 
om onze teams in te delen op de maandagavond, dames 1 op dinsdagavond en op de vrijdag avonden de 
competitie. 
 
 

 

 

 
 
  



 
 

Pagina 5 
 

3. VAN DE PENNINGMEESTER 
 

3.1. REKENING & VERANTWOORDING 2016-2017 

3.1.1 Tekstuele toelichting 
 
ONTVANGSTEN: 
▪ Het scholentoernooi hebben we weer kunnen afsluiten met een kleine winst door bijdragen van sponsoren 

en met dank aan de vele vrijwilligers;  
▪ Het ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar.  
 
 
UITGAVEN: 
▪ Evenals vorig jaar zijn de kosten voor de jeugdactiviteiten hoog door het jeugdkamp. Het kamp is evenals 

vorig jaar weer een mooi succes geworden;  
▪ Zaalhuur lager dan begroot, maar gelijk aan die van vorig jaar;  
▪ Kosten materiaal zijn in 2016-2017 gestegen door de aanschaf van nieuwe trainingspakken voor Dames 1 

en Heren 1. De vervanging van oude materialen is een jaar doorgeschoven; 
▪ Evenals voorgaande jaren zijn de trainerskosten lager dan begroot, omdat heel veel trainingen weer door 

eigen leden verzorgd zijn;  
▪ Gelukkig mochten we dit jaar weer enkele kampioenen verwelkomen, waardoor de kosten hoger waren 

dan begroot.  
 

DIVERSE BATEN: 
▪ Wederom dank voor de sponsoring door AFAS, BLING, TONTON en De Korf voor deze jaarlijkse bijdragen!  
▪ De inkomsten voor de Grote Clubactie waren stukken lager dan in 2015-2016. De actiebereidheid was 

minimaal. Hierdoor is besloten om in 2017-2018 hieraan niet meer mee te doen. De BONI-actie heeft niet 
meer plaatsgevonden. We hebben daarentegen een mooie bijdrage ontvangen van “Delicious Dishes”. 
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3.1.2 Saldo 
 
Het boekjaar 2016-2017 kunnen we afsluiten met een positief saldo van € 699,=. Vermogen is ruim boven de 
weerstandsgrens van € 6.000 (1 jaar sponsoring).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Balans

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

bank  4.355,10 431,06 eigen vermogen

stand 1/7 16.311,09 14.446,29

SNS Euro 26.000,00 23.000,00

kruispost 0,00 0,00 saldo jaar 699,37 1.864,80

subtotaal 30.355,10 23.431,06 stand 30/6 17.010,46 16.311,09

debiteuren 0,00 221,00

sleutelgeld 0,00 0,00 crediteuren 9.484,64 2.340,97

ballen/tenue 0,00 0,00 reservering opleiding, zaalhuur, materiaal 3.860,00 5.000,00

totaal 30.355,10 23.652,06 totaal 30.355,10 23.652,06

0,00

Debiteuren Crediteuren

Zaalhuur Antares (restant i.v.m. klacht) 195,40

Trainersvergoedingen leden 2016-2017 3.000,00

Eindfeest 40-jarig jubileum AFAS-LEOS 3.644,29

Nog te ontvangen contributie 2016-2017 0,00 De Korf kampioenskosten 2016-2017 jeugdteams 199,95

Nog te betalen kamplokatie 2016-2017 1.305,00

Trainingspakken H1 en D1 1.140,00

Saldo 30-06-2017 0,00 Saldo 30-06-2017 9.484,64

Saldo balans 0,00 Saldo balans 9.484,64

Verschil 0,00 Verschil 0,00

DEBET CREDIT
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3.1.3 Jaarrekening 2016-2017 

 

 

ONTVANGSTEN 15-16

Actueel

31,1 bondscontributie 1.361 1.500 1.830

31,2 idem uitgaven 38 1.500 1.613

saldo 1.323 0 218

32,1 teamgeld 8.180 8.000 5.420

32,2 idem uitgaven incl zaalhuur wedstrijden 8.647 10.000 6.001

saldo -467 -2.000 -581

33,1 boetes -45 0 -5

33,2 idem uitgaven 0 50 84

saldo -45 -50 -89

34,1 inkomsten website 0 0 0

34,2 uitgaven website 331 100 73

saldo -331 -100 -73

35,1 scholentoernooi 300 300 300

35,2 idem uitgaven 197 300 381

saldo 103 0 -81

36 contributie  17.269 19.000  18.362

37 inschrijfgeld 0 0 0

38 rente 26 30 4

TOTAAL ONTVANGSTEN 17.878 16.880 17.759

UITGAVEN 15-16

         Actueel

41 zaalwacht/scheidsrechters 190 200 45

42 diverse activiteiten 1.008 1.000 1.692

42,1 kamp 1.005 1.000 1.550

43 materiaal 55 1.000 906

tussentelling 2.257 3.200 4.193

44 zaalhuur trainingen 11.676 14.500 11.770

45 trainerskosten 6.880 10.000 5.935

46 representatie bestuur 533 500 552

47 wijnactie/events 0 0 0

48 vergaderkosten 14 100 0

49 porti/telefoon 0 0 0

50 kantoorbenodigheden/abonnementen 58 100 0

51 BEACH-volleybal 60 300 0

52 kampioenskosten 0 100 385

53 interne toernooien 100 100 0

56 eindfeest 165 400 2.075

diversen 931 1.600 3.012

TOTAAL UITGAVEN 21.744 29.300 24.910

SALDO ONTV-UITG I -3.866 -12.420 -7.151

BIJZ.BATEN 15-16

LASTEN          Actueel

54 Reservering -2.610 5.000 0

55 Sponsoring 7.200 6.400 6.550

57 Grote Clubactie/Overigen 1.303 1.200 1.156

58 Vrienden van LEOS 0 0 0

59 Diverse baten en lasten 50 0 144

SALDO BIJZ. BATEN/LASTEN 5.943 12.600 7.850

SALDO ONTV-UITG II 2.077 180 699

Begroting

16-17 16-17

Actueel

Begroting

16-17

         Actueel

16-17

Begroting

16-17

         Actueel

16-17
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3.2.  BEGROTING 2017-2018  

3.2.1 Tekstuele toelichting 
ONTVANGSTEN: 
▪ De totale contributie-opbrengst is t.o.v. 2016-2017 gelijk gebleven ondanks de vele mutaties in de 

dameslijn van de senioren. Met name bij de jeugd wordt er nog de nodige instroom verwacht. 
 

CONTRIBUTIETABEL 
 

 Categorie 
Verenigings- 
contributie 

Bonds- 
contributie 

Teamgeld Totaal 

Senioren € 185,- € 10,- € 80,- € 275,- 

Jeugd A/B/C € 123,- € 10,- € 57,- € 190,- 

Jeugd D/E/F € 90,- € 10,- € 25,- € 125,- 

Verenigingslid € 25,- € 10,- € 0,- € 35,- 

 
 
UITGAVEN 
▪ De materiaalkosten zijn evenals vorig jaar aan de hoge kant. Dit heeft vooral te maken met de 

voorgenomen vervanging van de telborden, de aanschaf van nieuwe ballen, ballenkarren en ballentassen; 
▪ In 2017-2018 is er geen schoolvolleybaltoernooi georganiseerd, waardoor er ook geen kosten meer zijn 

opgenomen.  
▪ Ondanks een jaarlijkse stijging van de zaalhuur is het begrote bedrag voor 2017-2018 gelijk gebleven. Dit 

heeft met name te maken met een daling van het aantal uren door het wegvallen van teams. 
 
DIVERSE BATEN 
▪ Jaarlijkse sponsorbijdrage van AFAS, TONTON en BRAS73 is in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn er 

nog enkele sponsoren, die ons in natura steunen. Verder is er weer een bijdrage van € 1.000,- van 
“Delicious Dishes” opgenomen.  

 
DIVERSE LASTEN 
▪ Ook dit jaar zijn er weer kosten voor het beachvolleybal en het eindfeest in de begroting opgenomen. Het 

bestuur vindt deze posten belangrijk, omdat het beachvolleybal gericht is om AFAS-LEOS nog meer een 
plaats te geven in de dorpsgemeenschap van Leusden en het eindfeest om de binding tussen de senioren 
te vergroten. 

 
SALDO 
▪ Over het algemeen is er weer voorzichtig begroot. We zijn blij met de huidige sponsors, maar het vinden 

van nieuwe sponsors blijft moeilijk. Zoals overal in de maatschappij worden ook wij geconfronteerd met 
steeds stijgende kosten. Ondanks alle vooruitzichten kunnen wij voor dit boekjaar toch een sluitende 
begroting presenteren. 
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3.2.1 Begroting 2017-2018 

ONTVANGSTEN 17-18 

      Begroting 

        

  bondscontributie  1.500   

  idem uitgaven  1.500   

  saldo    0 

  teamgeld  7.000   

  idem uitgaven (incl. zaalhuur wedstrijden) 7.500   

  saldo    -500 

  boetes  0   

  idem uitgaven  100   

  saldo    -100 

  inkomsten website 0   

  uitgaven website  100   

  saldo    -100 

  scholentoernooi  0   

  idem uitgaven  0   

  saldo    0 
        

  contributie    18.000 

  inschrijfgeld    0 

  rente    0 
        

TOTAAL ONTVANGSTEN   17.300 

       

UITGAVEN   17-18 

      Begroting 

         

  zaalwacht/scheidsrechters    100 

  diverse activiteiten   1.500 

  kamp    1.500 

  materiaal    1.000 

  tussentelling     4.100 

        

  zaalhuur trainingen   12.000 

  trainerskosten    6.500 

  representatie bestuur   500 

  overige kosten    0 

  vergaderkosten    100 

  porti/telefoon    0 

  kantoorbenodigheden/abonnementen   100 

  BEACH-volleybal    300 

  kampioenskosten    200 

  interne toernooien   100 

  eindfeest    800 
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  diversen    2.100 
        

  TOTAAL UITGAVEN   24.700 

       

SALDO ONTV-UITG I   -7.400 

       

BIJZ.BATEN   17-18 

LASTEN   Begroting 

  Reservering    0 

  Sponsoring    6.400 

  Overigen   1.000 

  Diverse baten en lasten   0 

        

  SALDO BIJZ. BATEN/LASTEN   7.400 

        

SALDO   0 
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4. VAN DE RECREANTEN 
 
Het seizoen 2016-2017 was een goed jaar voor de recreanten. We hebben twee groepen, één op de maandag- 
en dinsdagavond die nu al jarenlang in ongeveer gelijke samenstelling spelen en optioneel meedoen aan de 
regiocompetitie in Amersfoort. Het aantal spelers is met totaal 41 iets aan het teruglopen. Waar we de 
afgelopen jaren een wachtlijst hadden kunnen we nu zowel op de maandag- als dinsdagavond nieuwe spelers 
direct plaatsen. 
 
Het aantal blessures was beperkt en de competitieteams hebben zich in hun poules kunnen handhaven. Het 
heren-team van de dinsdagavond heeft zich door een tekort aan spelers helaas moeten terugtrekken, erg 
jammer want ze waren net gepromoveerd naar de hoogste poule. 
 
Beide avonden hebben we gespeeld in de gymzaal aan de Berkelwijk. Er was ons beloofd dat we vanaf maart in 
de nieuwe gymzaal Atria aan de Asschatterweg zouden mogen spelen maar dat werd helaas uitgesteld tot na 
de zomerstop. 
 
Financieel is afgelopen jaar gunstig verlopen met een overschot van bijna €500. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door vooruitbetaalde contributie en doordat we dit jaar niet meer in de dure zaal van Antares 
hebben gespeeld. Door de gunstige ontwikkelingen hebben we de contributie voor komend jaar wederom 
gelijk kunnen houden op €70. 
 

4.1 JAARREKENING 2016-2017  

. 

Jaarrekening LEOS-Recreanten seizoen 2016-2017 
Opgesteld op 20-09-2017 

Inkomsten 
Uitgaven 

 

 Contributie 2015-2016 (nagekomen) €          280,00 Organisatiekosten €              17,48 

 Contributie 2016-2017 €      2.450,00 Materiaal €                  - 

 Contributie 2017-2018 (vooruitbetaald) €          140,00 Recreantencompetitie €            430,50 

 Recreantencompetitie, bijdrage gastspelers €            48,00 Zaalhuur €         1.512,80 

 Algemene kosten LEOS €              80,00 

 NeVoBo €            410,00 

 
€      2.918,00 

 Saldo Bank 01-08-2016 €          931,94 

 Toe-/afname saldo bank €          467,22 

 
 Saldo Bank 31-07-2017 €      1.399,16 

Toe-/afname saldo bank €            467,22 

€        2.918,00  
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4.2 Begroting 2017-2018 

 

Begroting LEOS-Recreanten seizoen 2017-2018 
Opgesteld op 20-09-2017 

Inkomsten Uitgaven 

 

 Contributie 2017-2018 (34 * € 70) €      2.380,00 Organisatiekosten €              50,00 

 Bijdrage gastspelers recreantencompetitie €            50,00 Materiaal €              70,00 

 Recreantencompetitie €            300,00 

 Zaalhuur €         1.600,00 

 Alg. kosten LEOS €              80,00 

 NeVoBo €            400,00 

 
€      2.430,00 

Saldo Bank 01-08-2017    €      1.399,16 

Toe-/Afname saldo bank   €           -70,00 

 
 Saldo Bank 31-07-2018 €      1.329,16 

Toe-/afname saldo bank €             70,00-  

€        2.430,00  
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5. VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

 

5.1.   MUTATIES SAMENSTELLING “TC” 

Op het moment van verslaglegging is de samenstelling met aandachtsgebieden:  
▪ Peter Aikema: voorzitter a.i., aandachtsgebied Senioren 
▪ Marleen Vrijhoef: aandachtsgebied Senioren 
▪ Saskia Bassa: jeugdcoördinator, aandachtsgebied jeugd A-B-C 
▪ Femke Dijkstra: aanspreekpunt CMV 

Mutaties tijdens het seizoen 2016-2017: 
▪ Jan Jansen heeft in het begin van van seizoen 2016-2017 zijn taken voor de TC uit handen gegeven.  
▪ Peter Aikema is sinds januari 2017 toegevoegd aan de TC 
▪ Lonneke Oordt is sinds juni 2017 toegevoegd aan de TC en heeft per november 2017 besloten de TC te 

verlaten 
▪ Kitty Meijer heeft de TC aan het eind van het seizoen verlaten, Peter Aikema heeft als ad interim haar 

voorzittersrol overgenomen 
 

5.2.   BELEIDSPUNTEN 

In 2016-2017 heeft de TC aandacht besteed aan de volgende beleidspunten: 
▪ Indeling teams en trainers 2016-2017 
▪ Er is hard gewerkt om de zaalhuur voor elkaar te krijgen. Eén team heeft moeten schuiven naar de 

dinsdagen. Bij de start van het seizoen was de zaalverdeling niet op orde en heeft de TC nog moeten 
wisselen in de trainingstijden. 

▪ De jeugd TC heeft gesprekken gevoerd met een talentvol meisje uit de C, zij is doorgestroomd naar 
Keistad.  

▪ Taakverdeling van taken binnen de TC, als gevolg van de diverse wisselingen van TC-leden 
▪ Nieuwe technisch beleidsplan 2016-2021 
▪ Er is een bijeenkomst georganiseerd om met trainers van de eerste teams na te denken over de 

aansluiting van potentiële jeugd naar de seniorenlijn. 
▪ Er zijn discussies gevoerd en ideeën uitgewisseld over een opleidingsplan voor trainers (mede als 

uitkomst van het vorige punt). Dit moet in het seizoen 2017-2018 meer vorm krijgen.  
 

5.3.   ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

Er is in de verslagperiode structureel en ad hoc 9x vergaderd. Daarnaast is op informele basis veel overleg 
geweest en gecommuniceerd. Onderwerpen die behandeld werden zijn onder meer:  

▪ planning seizoen 2016-2017;  
▪ overleg met senioren- en jeugdtrainers; 
▪ verschuiving van trainingsavond/trainingstijden na enkele weken training (D1 is verschoven naar 

dinsdagavond in de Meent) 
▪ inventarisatie spelers en speelsters;  
▪ werving trainers inclusief VOG's; 
▪ indelingen van trainingsgroep, wedstrijdteams, trainers en planning trainingen;  
▪ jeugdteams herindelen halverwege het seizoen; 
▪ gesprekken met (potentiële) trainers;  
▪ regeling activiteiten rondom kampioenschappen; 

 

5.4.   BEHAALDE RESULTATEN 

Alle jeugdteams zijn voorzien van een trainer en álle teams in de jeugd hebben een hulptrainer. De 
teambezetting is redelijk gelijkwaardig. De jongensgroep is erg groot, en zodanig gegroeid dat deze kan gaan  
splitsen. Er is een stabiele toestroom in jongste jeugd (D-E-F) en de activiteiten die voor toestroom zorgen zijn 
ook stabiel. Nieuwe trainers binnen de jeugd hebben snel hun draai gevonden en zijn ook blijvend actief. 
 
Heren 1 is gepromoveerd naar de 1e Klasse, Dames 1 en heeft zich gehandhaafd, Heren 2 en Dames 3 zijn 
gedegradeerd naar de derde klasse. Dames 2 heeft zich in de laatste wedstrijd weten te handhaven in de 
tweede klasse. Dames 4 werd bijna kampioen. Dit betekent dat komend seizoen de verdeling over de klassen 
een mooie opbouwende lijn kent. De trainer van Dames 3 is vrij snel vervangen door Herman Bijleveld. Dit is 
zeer gewaardeerd door de speelsters en de TC. Er is meerdere malen overleg geweest met de trainer van heren 
1, aan het einde van het seizoen hebben wij vriendschappelijk afscheid van elkaar genomen. 
 

Commented [KM1]: Krappe bezetting D1, krappe tweede 
jongensteams (maar wel 2!) 

Commented [KM2]: Aandacht voor CMV 

Commented [KM3]: MA1 en D4 zijn samengevoegd 
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Alle jeugdteams zijn voorzien van een trainer en de meeste teams hebben daarnaast een hulptrainer. Voor 

Heren 3 is geen eigen trainer gevonden, maar gelukkig wilde Jan van de Hoek dit op zich nemen door Heren 2 

gecombineerd training te geven met Heren 3. Met name bij de CMV is er een aanvulling geweest van een 

aantal nieuwe trainers. Het is goed te zien dat een aantal leden een nieuwe rol als trainer oppakken! Bert 

Scherpenzeel is in de eerste helft van het seizoen helaas uitgevallen bij MC1. Dit is overgenomen door Saskia 

Bassa, ondersteund door Dirk Veenhuis.  

De toestroom van nieuwe leden zit voornamelijk in de jongere jeugd. Het is fijn dat er ook in de CMV een 

jongensteam gevormd kon worden. De integratie tussen de oudere jeugd en de senioren gaat goed. Enkele 

spelers vallen met regelmaat in bij de senioren en een paar speelsters uit MA1 trainden regelmatig mee met 

Dames 1.  

Heren 1 is overtuigend kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e klasse. In de jeugd was ook veel 

succes. JB1 is winterkampioen geworden en halverwege het seizoen een klasse hoger gaan spelen. De MB2, 

MB3 en CMV jongens N4, CMV meisjes N4 eindigden het seizoen bovenaan de competitie en werden dus 

kampioen. In de dameslijn wisten de teams zich te handhaven, met uitzondering van dames 2 die naar de 

derde klasse is gedegradeerd.  

 

5.5.   AANDACHTSPUNTEN 

▪ Het verdient de aandacht dat de TC maar liefst drie leden heeft die betrokken zijn bij Dames 1 (twee 
speelsters en de trainer). Het zou beter zijn als de leden van de TC meer verspreid door de club zitten.  

▪ Aan het eind van seizoen 2016-2017 zijn maar liefst tien trainers gestopt met het trainen van een 
team (of één van de twee teams die zij training geven). Het behouden van trainers of in stelling 
brengen van nieuwe trainers is dus een groot aandachtspunt.  

▪ Er moet een draaiboek komen van alle TC-acties gedurende het jaar, in combinatie/overleg met de 
wedstrijdsecretaris. Dit draaiboek wordt in het seizoen 2017-2018 opgesteld.  
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6. VAN DE SPONSOR COMMISSIE 
 
Vanwege de zeer beperkte bezetting van de sponsor commissie (enkel Jan Janssen) zijn er in seizoen 2016-2017 
geen nieuwe activiteiten ontplooid om sponsor inkomsten te vergaren. 
Wel hebben we de bestaande sponsoren kunnen behouden.  
 

6.1 SPONSORING IN GELD 

Hoofdsponsor Afas   € 6000,- 
Delicious Dishes    € 1000,- 
Deventrade-contract   €   600,- 
Bistro Bling    €   300,- 
Autorijschool TonTon   €   200,- 
 
De 600 euro van het Deventrade-contract is een tegoed en kan alleen gebruikt worden voor de aanschaf van 
sportieve goederen van bepaalde merken. Hiervoor is sponsorkleding aangeschaft. Eind seizoen 2016/2017 zijn 
van de Deventrade vergoeding van 2 seizoenen nieuwe traningspakken voor Dames 1 en Heren 1 aangeschaft. 
 
 

6.2 SPONSORING IN NATURA  

Sport2000 Amersfoort   10% korting op alle artikelen voor AFAS-LEOS leden. 
Jumbo Wahle    Korting op besteding 

Denk hierbij aan de boodschappen voor het kamp 
Dagwinkel Driebruggen   Chocoladeletters voor Sinterklaas 

 
 
 

 

 

 

7. VAN DE ACTIVITEITEN COMMISSIE 
 
In seizoen 2016-2017 werden de activiteiten gecoördineerd en mede georganiseeerd door Jan Jansen. Op 
afroep hebben diverse leden meegeholpen bij de organisatie vande activiteiten. 
 
Elk lid kan een activiteit initiëren waarin hij/zij zelf het voortouw neemt onder toeziend oog van de vaste leden 
van de AC. De AC springt bij en helpt waar nodig. Dit is ontstaan omdat een aantal leden aan heeft gegeven dat 
zij wel wat wilden organiseren, maar niet de maandelijkse vergaderingen vast bij wilden wonen. 
 
In seizoen 2016-2017 zijn de volgende activiteiten georganiseerd door AFAS-LEOS: 
 

Activiteiten 2015-2016 

Instuiftrainingen voor schoolvolleybal toernooi  
 

Schoolvolleybal toernooi 
 

Bossaballen AFAS-LEOS 40 jaar 
 

Feest AFAS-LEOS 40 jaar 
 

Delicious Dishes 
 

Jeugdkamp 

 

 


