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De oudste amateurvereniging van de stad kende een woelig jaar. Seizoen 

2015-2016 had voor WDS ‘19 een aantal unieke gebeurtenissen in petto; 

zowel in positieve als negatieve zin. Zoals ieder jaar doen we daarvan verslag. 

We hopen dat we hiermee weer een interessant hoofdstuk toevoegen aan het 

verhaal van onze voetbalclub.  

 

Dit verslag zal ter vaststelling worden aangeboden aan de Algemene 

Ledenvergadering van WDS ‘19 op 31 oktober 2016. Veel leesplezier!  

 

 

VOORWOORD 
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Onze vereniging heeft aan het eind van het seizoen bijna 500 leden. Voor 

sommigen was het een mooi seizoen; voor anderen verliep het minder goed. 

Dit verslag gaat over zowel de blije als de verdrietige momenten. 

 

RENOVATIE KLEEDKAMERS 
 

 

In december 2013 kregen we bezoek van 

wethouder Bergkamp. Tijdens dat bezoek drongen 

we aan op een gelijk speelveld tussen de clubs in 

de Haagse Beemden. Dat leidde ertoe dat in het 

voorjaar 2014 in de gemeenteraad het besluit viel 

om onze kleedkamers te renoveren. Dat gebeurde 

in de zomer van 2015. Helaas was daarbij sprake 

van uitloop van werkzaamheden, zodat we het de 

eerste maanden van dit jaar moesten doen met een 

aantal tijdelijke containers die dienst deden als 

kleedkamers. In november was het werk helemaal 

af. En het resultaat mag er zijn. Met deze 

kleedkamers kunnen we weer jaren vooruit!  

Onderdeel van de renovatie is dat de gemeente ons 

eenmalig middelen beschikbaar stelt waarmee we 

niet alleen de eigen gevel en het houtwerk kunnen 

schilderen, maar ook de gemeentelijke gevel onder 

handen kunnen nemen. Op deze manier krijgt de uitstraling van ons 

complex een flinke boost. Deze middelen kwamen in de zomer van 

2016 beschikbaar. We verwachten dat voorjaar 2017 alles af is. 

 

  

VERSLAG VAN HET BESTUUR 
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ENERGIEPROJECT 
 

 

Ons energieproject is een flinke tijd in ontwikkeling geweest. Al op 

de ALV van 2014 werd de businesscase hiervoor door de leden 

akkoord bevonden. Uitvoering duurde door diverse factoren wat 

langer dan gepland. Maar in 

februari 2016 konden we dan 

eindelijk aan de slag, nadat we 

een mooie financiering hadden 

gevonden bij Triodosbank.  

 

 

 

 

Met behulp van de familie Snijders 

en de firma Van Haperen werd het 

dak gerenoveerd en van een laag 

isolatie voorzien. In april volgde de 94 zonnepanelen, die samen 

maximaal 25 kilowatt aan zonnekracht kunnen omzetten in 

elektriciteit. Sunprojects was hiervan de leverancier. In juni, op het 

moment dat de dagen op zijn langst waren, werd de lichtinstallatie 

op het kunstgrasveld vervangen door stichting LED voor 

sportverenigingen. De nieuwe lampen verbruiken nog maar de helft 

van de stroom van de oude. We merken wel dat het even wennen is; 

het LED-licht is geconcentreerder kan o.a. leiden tot meer 

verblinding. We gaan ervaringen uitwisselen met andere clubs die 

ook deze overstap hebben gemaakt.  

We danken de gemeente Breda voor de bijdrage in het project. En 

onze energieleverancier Sportstroom voor het advies en de 

bemiddeling richting de banken. 

 

VEILIG SPORTKLIMAAT (bijdrage Ralph de Brouwer) 
 

 

Dagelijks worden we geconfronteerd met onze sociale veiligheid. 

Hoe veilig voelen wij ons, in onze omgeving? Niet veel vaker in de 

afgelopen tientallen jaren is dat gevoel van onveiligheid zo hoog 

geweest. 
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Meerdere aanslagen in Europa hebben daar bijvoorbeeld helaas aan 

bijgedragen. Naast deze vorm van onveiligheid kunnen we het ook 

dichterbij zoeken, hoe veilig voel ik mijzelf op school, op mijn werk, 

of misschien wel thuis? 

 

Dit geldt natuurlijk ook binnen de poorten van WDS’19, wekelijks 

komen daar 500 leden, honderden bezoekers, scheidsrechters en 

vrijwilligers samen met maar één doel, plezier maken. Met elkaar én 

voor elkaar. Dit geldt niet altijd voor iedereen, agressieve en 

schreeuwende ouders langs de lijn, pesterijtjes in de kleedkamer, 

opstootjes in het veld of een simpele opmerking waar iemand zich 

helemaal niet fijn bij kan voelen. Vorig seizoen is er samen met 

bureau halt en de KNVB een onderzoek uitgevoerd naar dat 

veiligheidsgevoel. Waar onderwerpen als agressie, intimidatie, 

bedreiging of discriminatie aan de orde zijn geweest. 

 

De leden hebben tijdens dit onderzoek over het algemeen laten 

merken dat zij WDS’19 ervaren als; rustig, gezellig, gemoedelijk en 

soms op de schreef, maar eigenlijk nooit er echt helemaal overheen. 

Uiteraard is dit niet voor 100% het geval, helaas. Wel mogen we met 

zijn allen heel tevreden zijn over de manier waarop we met elkaar 

omgaan, waar mensen snappen dat praten zin heeft. 

 

Er is ook opgemerkt dat weinig mensen de noodzaak van het 

onderwerp onderstreepten, er was ook weinig aandacht voor de 

resultaten. ‘We hebben het toch allemaal naar ons zin, waarom moet 

ik dan praten over onveiligheid?’ riep een lid. 

 

Er is dan ook besloten om de commissie veilig sporten te bevriezen. 

Dat betekent niet dat er niet meer naar om wordt gekeken. Met zijn 

allen zijn we verantwoordelijk om het voor iedereen, iedere week, 

onvergetelijk te maken. 
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VOORTGANG OPEN CLUB BELEID 
 

 

 

In seizoen 2015-2016 mochten we een nieuwe groep voetballers 

verwelkomen op ons sportpark. In samenwerking met 

Teamplay@NAC startte het project NAC Oldstars; 

daarmee werd WDS de eerste club die actief aan de 

slag is gegaan met walking football de uit Engeland 

overgewaaide variant voor vitale 60plussers die graag 

nog tegen een balletje trappen. Het project mag een 

succes worden genoemd. Voor meer informatie: zie 

www.wds19.nl onder het kopje OPEN CLUB. 

 

Het was een voornemen om niet alleen met de 

alleroudste, maar ook aan de zijde van de jongste 

leden het aanbod uit te breiden. Het project peutervoetbal is helaas 

op de plank blijven liggen, omdat hiervoor de tijd en handjes 

ontbraken. Heel jammer, want we geloven er heilig in dat dit onze 

vereniging veel aantrekkelijker kan maken. 

 

Het derde project waar we in het kader van de open club op wilden 

richten, is het verbeteren van de wijk- en buurtfunctie van WDS. 

Daarin slagen we steeds beter. Afgelopen seizoen hebben we 

diverse activiteiten van Surplus jongerenwerk te gast gehad. Een van 

de leerpunten die hieruit kwam, is dat ons clubhuis niet helemaal 

geschikt was om tegelijkertijd met 

meerdere groepen naast elkaar 

activiteiten te kunnen doen. Daarvoor 

ontbraken simpelweg echte goede 

subruimtes. Met hulp van de gemeente 

Breda is daar in de zomer van 2016 

verandering in gekomen. Het 

spelershome is uitgebreid en ongeveer twee maal zo groot 

geworden. En met de hulp van enkele bedrijven van onze leden, 

Rommens installatietechniek en Deco van Vloer tot Raam is de 

nieuwe ruimte netjes ingericht. Hierdoor zijn we klaar voor de 

volgende stap om ons clubhuis beter te gaan verbinden met de wijk 

en open te stellen voor activiteiten van organisaties die er net als de 

voetbalclub voor zorgen dat de Haagse Beemden een fijne wijk is 

om in te wonen! 

http://www.wds19.nl/
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VOETBALSCHOOL VOETBAL MET PASSIE 
 

 

Sinds na de winterstop van het afgelopen seizoen hebben we een 

voetbalschool aan WDS’19 kunnen binden welke op zondagochtend 

hier op ons mooie park trainingen geeft aan WDS’ers en kinderen 

van andere clubs.  

De voetbalschool voert de  volgende taken binnen WDS uit: 

- Samen met de Technische Commissie een technisch 

beleidsplan opzetten en eventueel elk seizoen herzien en 

aanpassen. 

- Zal 4 tot 6 bijeenkomsten per seizoen beleggen ten bate van 

trainers van WDS’19 samen met de Technische Commissie en 

in onderling overleg. 

- Zal samen met de Technische Commissie de selectie gaan 

maken voor de selectie elftallen. Dit gaat d.m.v. selectie 

trainingen op 3 zater- of zondagen in april/mei. 

- Zal partner zijn van de pupillenafdeling van WDS’19 en zal dit 

ook zo kenbaar maken. 

- Zal eventueel een speciale trainingsgroep maken voor 

WDS’19 jeugdleden welke bij hem willen komen trainen. 

- De voetbalschool zal zich inspannen om jaarlijks een tweetal 

extra activiteiten op of rond het sportcomplex van de 

vereniging in gezamenlijkheid te organiseren. Dit ter 

bevordering van de samenwerking en de uitstraling in de 

wijk. 

 

 

VRIJWILLIGERSBELEID AANGENOMEN 
 

 

Al een aantal jaren zetten we stappen richting een vereniging waarin 

ieder lid zijn of haar steentje bijdraagt om te zorgen dat de club 

soepel kan draaien. We proberen alle werkzaamheden te verdelen 

die moeten gebeuren om te zorgen dat we onbezorgd en toch 

betaalbaar een potje kunnen voetballen. Afgelopen seizoenen was 

dit in de vorm van het barplan. Maandag 9 mei 2016 zette WDS ‘19 

hierin een nieuwe stap. Het barplan werd door de aanwezigen 

tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering vervangen 

door het ‘vrijwilligersbeleid’. De kern hiervan is: alle spelende leden 
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gaan een opslag betalen op hun contributie; de vrijwilligersbijdrage. 

En die krijg je terug als je jezelf op een of andere manier nuttig 

maakt voor de club.Dit kan nog steeds door een bar- of 

keukendienst, maar ook door het begeleiden van een team, het doen 

van onderhoudsklussen, het organiseren van een activiteit of wat je 

maar kunt bedenken. Het vrijwilligersbeleid 2016-2017 is terug te 

vinden op de website onder de link. 

 

 

 

 

 

  
NIEUWSBRIEVEN ALS NIEUW INSTRUMENT 
 

Met de introductie van onze nieuwe website in januari kregen 

we ook de mogelijkheid om nieuwsbrieven via e-mail te 

versturen naar onze leden. In het tweede deel van het seizoen 

gingen er 6 nieuwsbrieven de deur uit. Wat we ervan begrepen 

werden die positief gewaardeerd. We willen hier dan ook graag 

een vervolg aan geven in het nieuwe seizoen. Helaas is bij het 

verschijnen van dit verslag onze secretaris Marchien Wissink 

gestopt met haar werkzaamheden. Zij was de drijvende kracht 

achter de nieuwsbrieven. We hopen dat dit snel zal worden 

overgenomen door een nieuwe redactie. 

http://www.wds19.nl/Data/WDS19/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_307/vrijwilligersbeleid_2016-2017.pdf
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AFSCHEID WALLY BRANDENBURG (door Martijn van Wanrooy) 

 

 

Voorbereiding selectie augustus 2015; op een reguliere 

vrijdagavond training was daar plots een telefoontje van Wally 

Brandenburg, onze verenigingsmanager. Wally was op dat moment 

in het ziekenhuis voor controle en heeft te horen gekregen dat zijn 

ziekte terug is gekomen en nog heftiger dan eerst. Een grote 

donderwolk verscheen boven sportcomplex Paradijs waar niet veel 

later de selectie aan de training moest gaan beginnen. Hoofdtrainer 

Martijn van Wanrooy kon geen woord uitbrengen. Het zal toch niet? 

Helaas wel. Op verzoek van Wally werd direct voorzitter Tim 

Jongbloed op de hoogte gesteld op zijn vakantie adres. Wat gaan we 

doen en hoe gaan we schakelen? Haast was in ieder geval  geboden. 

 

Al snel ontstond het idee om het kunstgrasveld te gaan vernoemen 

naar Wally Brandenburg. Tim gebruikte zijn contacten binnen de 

gemeente en de KNVB om een straatnaambord te laten maken, 

natuurlijk wel in tweevoud want 1 bord moest bij het veld geplaatst 

worden, maar ook Wally moest een exemplaar gaan ontvangen 

natuurlijk. 

 

Niet lang daarna werd er contact gelegd met Marjan. Wally lag 

inmiddels in het ziekenhuis in Duitsland en Marjan moest wel op de 

hoogte zijn van wat er zou gaan gebeuren. Op zaterdag 2 oktober 

2015 zijn Tim Jongbloed, Martijn van Wanrooy en Dennis Broeders 

afgereisd naar Duitsland om Wally met een bezoekje te vereren. 

Middels een tablet werd er een live verbinding gemaakt met Paradijs, 

alwaar er veel dierbaren en bekenden van Wally op het sportpark 

waren om bij de (her)opening van het kunstgrasveld aanwezig te 

zijn; het Wally Brandenburg veld. 

Tegelijk met de onthulling van het bord bij het veld, kreeg Wally zelf 

het tweede bord uitgereikt van de WDS’ers aan zijn bed. 

 

Al na een aantal minuten moest de verbinding tijdelijk verbroken 

worden omdat Wally zichtbaar ontroerd was door dit gebaar van zijn 

WDS, maar o wat was dit een onvergetelijke gebeurtenis voor Wally 

en zijn familie. 
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Daarna ging het snel…………heel snel. Dennis Broeders was 

tussenpersoon tussen WDS en Wally om een afscheid te organiseren 

die men lang in gedachten zal hebben. Op woensdag 14 oktober is 

er een laatste telefoongesprek geweest tussen Wally en Martijn; 

einde van de week zou het gaan gebeuren. Wally zal afscheid gaan 

nemen van zijn familie en de rust gaan vinden die hij zo erg 

verdiende op eigenlijk een veel te jonge leeftijd. Er was echter wel 1 

heel duidelijk verzoek van Wally; er moest en zou gevoetbald gaan 

worden in het weekend. Op zaterdagochtend 17 oktober kwam daar 

dan ook het verwachte nieuws…….Wally was ingeslapen.  

 

Met een lach en een traan werd er het weekend ook gevoetbald. 

Zowel op zaterdag als op zondag was er een centraal moment van 

absolute stilte. Voor alles en iedereen een zeer indrukwekkend 

moment! 

 

Vrijdag 23 oktober 2015: Sportpark Paradijs was voor 1 dag het 

Wally Brandenburg Paradijs. Een zeer indrukwekkend afscheid van 

een man die zoveel gegeven heeft voor het Bredase voetbal in het 

algemeen, maar NAC en WDS’19 in het bijzonder.  

Wally werd in een volgepakte kantine binnen gebracht door mensen 

van ‘zijn’ WDS. Volledig in clubkostuum mochten Martijn van 

Wanrooy, Jordy Brugel, Mitchell de Waard, Ralph de Brouwer, Kevin 

Keehnen en Ingmar Verbrugh, Wally op een mooie centrale plek 

neerzetten waar vandaan hij het totale overzicht had op de mensen 

die er waren.  

 

Laat de foto’s verder voor zich spreken. 
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12           WDS ’19 JAARVERSLAG 2015-2016 

 

 

 

 

AFTREEDROOSTER 
 

 

Bestuursleden van WDS ’19 worden volgens de statuten gekozen 

voor een termijn van 3 jaar. We streven naar een gelijkmatig 

aftreedrooster. Helaas blijkt dit niet altijd mogelijk als 

bestuursleden hun termijn niet volmaken. 

 

 

 

*Tijdens de ALV van 31 oktober 2016 zal Marcel de Coole door het 

bestuur aan de leden worden voorgedragen voor herbenoeming als 

penningmeester.  

 

**Marchien Wissink heeft in augustus 2016 aangegeven dat 

uitbreiding van haar horecawerkzaamheden ervoor zorgen dat zij 

haar bestuursfunctie neerlegt.  

FUNCTIE NAAM BENOEMD AFTREDEND 

VOORZITTER Tim Jongbloed ALV 2015 ALV 2018 

PENNINGMEESTER Marcel de Coole ALV 2013 ALV 2016* 

SECRETARIS Marchien Wissink ALV 2015 ALV 2018** 

VOETBALZAKEN Wouter vd Vendel ALV 2015 ALV 2018 

JEUGDZAKEN Eric Stadhouders ALV 2015 ALV 2018 

FACILITAIRE ZAKEN vacature   
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In seizoen 2015-2016 acteerde WDS ’19 met 7 mannenteams op zondag. 

Daarnaast zijn er bijna 20 jeugdteams actief en is het bijna gelukt om een 

doorlopende lijn van meidenteams op de been te brengen. 

 

 

SELECTIE DEGRADEERT 
 

 

Het vlaggenschip van onze vereniging had een te verwachten 

moeizaam jaar na de geweldige promotie die behaald was op 14 juni 

2015, een dag voor het sluiten van de overschrijftermijn. Na een 

eerste thuiswedstrijd die met 0-4 verloren ging tegen de latere 

kampioen Baardwijk werd de tweede wedstrijd een mooi gelijkspel 

gehaald in de uitwedstrijd bij SCO/TOFS. Daarna duurde het heel 

lang voor een volgend punt behaald werd. Maar liefst 8 wedstrijden 

achter elkaar werd geen punt gehaald, zelfs nauwelijks een doelpunt 

gemaakt. Net voor en net na de winterstop beleefde WDS’19 1 zijn 

sterkste periode in het seizoen die begon met een mooie 

uitoverwinning bij Veerse Boys, waar nieuwe spits Crea Zimmerman 

3 keer scoorde in de met 1-3 gewonnen wedstrijd. Ook het sterke 

TSC werd in de thuiswedstrijd bijna verslagen, het resultaat was een 

1-1 gelijkspel. De laatste wedstrijd voor de winterstop hadden we 

pech dat een doelpunt niet gezien werd door de scheidsrechter. 

Daardoor werd met 1-0 verloren bij Beek Vooruit. Maar na de 

winterstop, toen de 3 naar Belgie uitgeweken spelers, Abdul en 

Bayram Avci en Dara Yet weer terug waren, begon men sterk met 

twee overwinningen tegen SCO/TOFS en NOAD. Uiteindelijk werd 

daarna alleen Gilze nog maar verslagen en kwam men 5 punten 

tekort om nacompetitie te mogen spelen. Vooral in de wedstrijden 

DE TEAMS VAN WDS ‘19 
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tegen directe concurrenten Advendo, NOAD en Bavel werden te 

weinig punten behaald om een serieuze gooi te doen naar behoud 

van het 3e klasserschap. 

 

Met dit seizoen kwam een einde aan het hoofdtrainerschap van 

Martijn van Wanrooy, die in 4 bewogen jaren een mooi eindresultaat 

kon overleggen en 2 keer promoveerde via de nacompetitie en 1 

keer degradeerde. In die 4 jaren werd de selectie een stuk 

uitgebreid, werd het tweede weer een heus onderdeel van de 

selectie. Dat mag naast het behalen van maar liefst 3 nacompetities, 

die zoals gezegd 2 keer winnend werden afgesloten,  voor een 

belangrijk deel op het conto geschreven worden van Martijn. Martijn 

had als mensenmens de eigenschap dat hij tussen de spelers stond 

de spelers gingen dan ook voor hem door het vuur. Het laatste jaar 

ging dit een stuk moeizamer, maar de resultaten werkten dan ook 

niet mee. Martijn wordt in het nieuwe seizoen trainer van Audacia 

uit Moergestel, ook een 4e klasser. Zijn opvolger is Rene Breve uit 

Meerle (B), een ervaren trainer die hiervoor met succes vooral actief 

was in de regio Rijnmond. Tot slot nam ook Paul van den Heuvel 

afscheid als trainer van het tweede elftal, na 2 seizoenen in de top 

meegedraaid te hebben. Paul wordt trainer van ons vlaggenschip bij 

de jeugd het JO19-1 elftal. Een opvolger is tot op heden nog niet 

gevonden.... 

 
 

4E KAMPIOEN: ‘OOPS WE DID IT AGAIN!’ 
 

 

Na in het seizoen 2013-2014 als promovendus in de res. 5e klasse 

op de derde plaats geëindigd te zijn, maakte “ut vierde” zich in 

augustus op voor wederom een gezellig voetbaljaar.  

De voorbereiding in de zomermaanden was traditioneel zwaar (met 

alle evenementen en terrassen die Breda rijk is) en met enkele 

personele wijzigingen begon het team zonder “een road to…….” aan 

het seizoen, er waren geen andere doelstellingen of verwachtingen 

dan een leuk seizoen hebben. 
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Met alle trainingsuren bij de Texas Hoeve in de benen werd 

begonnen aan het bekeravontuur, dat na twee klinkende 

overwinningen strandde uit bij 

Barca. Nadat de eerste 

competitiewedstrijd nog ruim was 

gewonnen, struikelde “ut vierde” in 

de tweede wedstrijd thuis al bijna 

over Hoeven en werd de 4e 

wedstrijd van het seizoen zeer 

moeizaam (en ook onterecht) 

gewonnen van Internos. 

 

Dus zeker geen start van een kampioenskandidaat, maar na enkele 

overwinningen bleek de uitwedstrijd van 1 november tegen 

buurtgenoot Boeimeer ineens een topper. Grote feestvreugde nadat 

WDS’19 na de wedstrijd als overwinnaar en nieuwe koploper van het 

veld kon stappen. In 2015 werd vervolgens niet meer verloren en in 

december kon “ut vierde” dan ook de titel herbstmeister vieren. En 

ineens had het team ook een doelstelling, good old Coerd kondigde 

zijn afscheid aan, enige voorwaarde was wel dat we kampioen 

werden. 

Na de jaarlijkse kerstborrel in de binnenstad kon het team genieten 

van de lange winterstop, de eerste wedstrijd van 2016 stond pas in 

de agenda voor 21 februari. 

  

En dit was meteen een lastige, want de 

uitwedstrijd tegen Internos stond voor die 

dag op het programma. In de 

thuiswedstrijd hadden we al gemerkt dat 

dit eigenlijk één van de beste teams uit de 

competitie was, dus de reis naar Etten-

Leur was niet geheel vol vertrouwen. Dit 

bleek ook terecht, want met een 4-2 

nederlaag ging WDS’19 weer naar huis in 

de wetenschap dat concurrent Boeimeer 3 

punten dichterbij was gekomen. 

  

Dus net als de uitwedstrijd, was de thuiswedstrijd tegen Boeimeer 

een topper die mogelijk de competitie zou beslissen. Met enig 

fortuin, hard werken en “op het tandvlees” werd ook deze tweede 
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wedstrijd van Boeimeer gewonnen, dit keer met 3-2. Dit gaf lucht, 

want “ut vierde” kon zich in de rest van de competitie nu zelfs een 

nederlaag veroorloven. 

 

En op 1 mei was het dan zover, met een klinkende 11-1 overwinning 

op Noordhoek was het tweede kampioenschap in drie seizoenen een 

feit.  

 

Een kampioenschap dat niemand aan het begin van het seizoen 

verwacht had, na de “road to Sieneke” werd dit seizoen achteraf dus 

maar omgedoopt in “Oops we dit it again”. 

 

Benieuwd hoe dit team in 2016-2017, na enkele jaren weer opnieuw 

als “ut derde”, zich staande gaat houden in de reserve 4e klasse. 
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Het meisjes A1-team is de kers op de taart in dit seizoen. Ze 

worden met vlag en wimpel kampioen en reiken tot de 

bekerfinale. Die wordt uiteindelijk met strafschoppen 

verloren van de meiden van SBC uit Son en Breugel, maar 

WDS MA1 heeft een uniek seizoen. En daarbij zijn onze 
meiden hele goede promotie voor de club! 
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Een van de wettelijke taken van het bestuur is om ieder seizoen 

verantwoording af te leggen voor het financiële reilen en zeilen van de club. 

Zoals gebruikelijk zijn de exacte cijfers op te vragen bij de penningmeester. 

Hieronder wel een kort verslag van hoe we er financieel voor staan. 

 

 

BESCHEIDEN POSITIEF RESULTAAT 

 
De uitgebreide cijfers zullen gepresenteerd worden op de algemene 

ledenvergadering. 

 

Wederom hebben we het seizoen met zwarte cijfers afgesloten. Het 

positieve resultaat bedraagt na afschrijvingen € 469,53. Dit betekent 

het 4e jaar achter elkaar in de zwarte cijfers. Mede door deze mooie 

resultaten hebben we al veel mooie dingen kunnen doen voor de club.  

 

Belangrijk is nu om de reserves weer op te bouwen tot het niveau van 

vroeger. 

 

Er zijn dit seizoen veel grote projecten vanuit WDS geweest. Denk 

hierbij aan het dak onderhoud, de LED verlichting en uiteraard de 

zonnepanelen. 

 

Ook zijn we blij met de verbouwing van de kleedkamers. De laatste 

aanpassingen worden volgend seizoen gedaan. We zijn dan ook blij 

dat het resultaat na zulke projecten nog steeds positief is. 

 

Er zit wel een kanttekening aan het positieve resultaat. Vooral de 

inkomsten blijven dalen. De grootste tegenvaller was dit jaar de 

FINANCIEN 2015-2016 
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kantine omzet. Deze is flink gedaald ten opzichte 

van vorig jaar. Dit is erg vervelend, want de 

contributies en de kantine zijn de grootste twee 

bronnen van inkomsten voor de club! 

 

Ook de sponsoring blijft een zorgenkindje. 

 

We moeten hier met z’n allen flink aan gaan werken. 

 

Omdat de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot 

hebben we toch dit resultaat nog kunnen 

bewerkstellen. Wij zullen dan ook continu kijken hoe 

we de structurele kosten steeds lager kunnen 

krijgen. 

 

Volgend seizoen zullen we dus vooral moeten gaan 

knallen op de inkomsten. Hierbij kunnen we 

uiteraard de hulp van iedereen goed gebruiken! Op 

naar een jaar met opnieuw zwarte cijfers!  

  

CONTRIBUTIE 

KANTINE 

ACCOMMODATIE 

HUISVESTING 

PERSONEEL 
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 2015-2016 

 
 

 

De kascommissie heeft het afgelopen boekjaar elk kwartaal, dus 4 

keer, een controle uitgevoerd. Van deze controle is iedere keer een 

verslag gemaakt en ter informatie aan het bestuur gezonden.  

 

De volgende stukken zijn gecontroleerd: 

- Balans 2015-2016 

- Grootboekkaarten 2015-2016 

- Verlies- en winstrekening 2015-2016 

- Sponsorcontracten  

 

Opmerkingen bij de balans 2015-2016: 

- Nog te ontvangen boetes zijn ver gedaald het afgelopen jaar. 

- Nog te ontvangen contributies is redelijk hoog ca. € 3030.95. 

Dit bedrag is gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar, 

we hopen dat het nieuwe systeem van het innen van de 

contributie hier verandering in gaat brengen. 

- Verder is de waarde van gebouwen en terreinen dit jaar 

gestegen, dit komt doordat we als WDS’19 zonnepanelen 

hebben aangeschaft en led verlichting voor het kunstgras 

veld. We zien dit als een goede duurzame investering die ons 

hopelijk in de komende jaren veel besparingen gaat 

opleveren. 

 

Op- en aanmerkingen bij de verlies- en winstrekening 2015-2016: 

- Kantine opbrengsten zijn dit jaar helaas lager uitgevallen.  

- Over de afgelopen jaren heeft de kascommissie helaas 

moeten vaststellen dat de sponsorinkomsten steeds verder 

dalen. We hopen dat hier in de toekomst verandering in zal 

komen en dat er nieuwe manieren gevonden kunnen worden 

om sponsoren aan te trekken. 

- De kascommissie is blij om te zien dat de lasten van de 

vereniging lager zijn dan begroot. Dit houdt in dat we als 

vereniging goed in staat zijn om de lasten te beperken. Dit is 

zeer positief. We hopen dat we met de nieuwe led verlichting 

en zonnepanelen verbruik nog verder kunnen laten dalen.  

BATEN 

LASTEN 
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De banksaldi van de bank- en spaarrekeningen en de kasgelden zijn 

gecontroleerd en zijn juist vermeld op de balans. 

 

De aanbevelingen/aandachtspunten uit het vorig verslag t.b.v. de ALV 

van vorig jaar zijn behandeld en gedurende het jaar opgelost. 

 

Bianca Corvers is helaas gestopt als kascommissie lid zij heeft haar, 

wij willen haar via deze weg nogmaals hartelijk danken voor alles wat 

zij heeft gedaan voor de kascommissie. Ze was een erg bevlogen lid 

van onze commissie en ze heeft erg veel goed werk gedaan voor de 

vereniging. 

 

Thom Flikweert is sinds het afgelopen jaar erbij gekomen. We zijn blij 

dat hij onze commissie assisteert. 

 

De kascommissie adviseert de ALV het bestuur van WDS’19 decharge 

te verlenen voor de gevoerde financiële administratie over het seizoen 

2015-2016. 

 

De kascommissie heeft veel bewondering voor de inzet van het bestuur 

en alle vrijwilligers en bedankt deze hierbij voor hun inzet, welk 

geresulteerd heeft in een positief financieel eindresultaat. We hopen 

dat we het komend jaar, nog meer vrijwilligers mogen begroeten die 

hun steentje bij willen dragen aan de vereniging. 

 

Als laatste een compliment aan Marcel de Coole die dit jaar de taak als 

penningmeester met volle inzet heeft uitgevoerd, hetgeen veel werk 

en tijd heeft gekost. 

 

Breda,  

 

 

Thom Flikweert   Gijs Driesprong   Willem Scholte 

 

 

 

________________   ________________   ________________ 
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Dit is het vijfde jaarverslag dat in deze vorm verschijnt. 

Wie de vijf verslagen achter elkaar legt, ziet dat de 

vereniging in een relatief korte periode een enorme 

veranderslag heeft doorgemaakt. Maar die 

veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Wie het 

beleidsplan SAMEN & VOORUIT erbij pakt, zal tot de 

conclusie komen dat een flink deel van de in 2012 

gestelde doelen inmiddels realiteit is geworden. Dat 

stemt het bestuur zeer tevreden. Er zijn grote stappen 

gemaakt op elk van de bladen van de bloem die we 

destijds centraal hebben gesteld. 

 

KANTTEKENINGEN 

 
 

AIs het dan allemaal hosanna? Nee, zeker niet. We merken als 

bestuur dat al die verbeteringen op het vlak van onze organisatie en 

uitstraling meer ‘onderhoud’ vragen. De vereniging is bovendien in 

de afgelopen vijf jaar met meer dan 20%, ofwel 100 leden gegroeid.  

We zijn blij dat we stappen hebben gemaakt in het 

vrijwilligersbeleid; daarmee dragen veel leden iets bij aan de 

vereniging. Wel merken we dat het aantal mensen dat structureel 

een rol of taak vervult, is achtergebleven bij de groei die we als 

vereniging hebben doorgemaakt. Daarom moeten we concluderen 

dat we op dit moment aan het plafond zijn gekomen voor wat betreft 

de mogelijkheid om de club te verfraaien en door te ontwikkelen. 

 

De kern van het beleidsplan wordt gevormd 

door vijf thema’s. Die hangen in grote mate 

met elkaar samen, zoals hier visueel is 

weergegeven

 

VOETBAL

GROEI

ORGANISATIEUITSTRALING

VERBINDING

VOORUITBLIK 2016-2017 

http://www.wds19.nl/Data/WDS19/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_323/beleidsplan-vastgesteld.pdf
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Zo is het opzetten van het peutervoetbal, een enorm gat in de markt 

dat in potentie veel nieuwe leden kan opleveren, erbij 

ingeschoten.  Alle energie gaat nu op aan het laten drijven van de 

WDS-boot, waarbij veel bestuurs- en commissieleden structureel 

overbelast zijn. Vooral op het vlak van facilitaire zaken blijft dit 

achter. Dit is erg jammer. Bij de ledenmiddag op 17 mei 2014 kwam 

duidelijk naar voren dat de WDS’ers graag een mooi en 

representatief sportpark zien en een kantine waar we trots op 

mogen zijn. We hebben daarbij al veel bereikt. Een nieuwe bar, een 

mooie nieuwe multifunctionele ruimte en een buitengevel die onder 

handen genomen wordt. Maar het gaat er ook om dat iedereen tijdig 

de beschikking over de juiste sleutels. En over het onderhouden van 

onze alarminstallatie, ICT-infrastructuur, enzovoorts. Op dit vlak 

ligt de verantwoordelijkheid, ook op het vlak van uitvoering, nog 

teveel bij bestuursleden. Dat gaat ten koste van andere zaken die 

we ook graag willen en moeten regelen. 

 

We zijn ervan overtuigd dat we met 15-20 nieuwe, actieve mensen 

WDS van nog een enorme stoot energie kunnen voorzien waarmee 

we jaren vooruit kunnen. Zodat we in 2019 kunnen concluderen dat 

alles wat we onszelf in 2012 hebben gewenst, is waargemaakt 

doordat we samen & vooruit zijn gegaan.  

 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PLANNEN? 
 

 

Dit seizoen wordt een seizoen van consolideren.  

- We gaan ervaring opdoen met de samenwerkingen met o.a. 

Surplus Welzijn en Grote Broer die structureel onze nieuwe 

ruimte gaan gebruiken. Het NAC Oldstars project bleek 

succesvol en is verlengd. Nu, in het tweede seizoen is WDS 

de enige locatie die vol zit. We zien het graag dat deze groep 

fitte senioren zich thuis voelt op sportpark Paradijs en meer 

binding ontwikkelt bij WDS.  

- Het energieproject mag dan qua investering zijn afgerond; 

onder leiding van Gijs Driesprong gaan we bekijken of we op 

het vlak van gedrag en de afstelling van de apparatuur nog 

winst kunnen boeken. We weten dat dit zo is; onze 

koelkasten staan bijvoorbeeld allemaal 365 dagen per jaar 

aan. Terwijl dit eigenlijk helemaal niet nodig is. 
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- In de alv van 2015 presenteerde Herbert Hummel de opzet 

van een nieuwe scheidsrechterscommissie die zich met het 

opleiden en aanstellen van clubscheidsrechters bezig gaat 

houden. Met ingang van seizoen 2016-2017 is het streven 

om in ieder geval voor de seniorenteams weer wekelijks 

vanuit de vereniging te kunnen putten uit een groep 

enthousiaste scheidsrechters. Hiervoor zijn de benodigde 

middelen vrijgemaakt. 

- We gaan de vele mogelijkheden van de website beter 

benutten. Op die manier maken we van de site en de app een 

platform waar alle WDS’ers met elkaar in verbinding zijn. En 

waar we een groot deel van alle administratie en organisatie 

van de club mee kunnen regelen. 

- De gemeente Breda hanteert per 1 januari 2017 een nieuwe 

systematiek voor de veldhuur. Niet alleen is er een forse 

verhoging doorgevoerd van om en nabij €10 per lid,, maar 

tegelijk is de manier veranderd waarop de gemeente de 

kosten berekent. Waar we eerst betaalden per uur dat we het 

complex in gebruik hadden, betalen we nu één bedrag 

waarvoor we het hele jaar de velden mogen gebruiken en 

onderverhuren. Dit betekent onder andere dat het nog 

belangrijker wordt om te zorgen dat de velden zoveel 

mogelijk gevuld zijn met voetballers; je verdeelt de kosten 

dan tenslotte over veel schouders waardoor het sporten 

betaalbaar blijft. Ledengroei betekent dus vanzelf een 

positief effect op de contributie om maar eens een voorbeeld 

te noemen. 

- We gaan de contributie inning uit laten besteden. We 

ontvangen hierdoor een goed en duidelijk overzicht. En we 

besparen hiermee een aanzienlijke hoeveelheid tijd. 

- Om mee te gaan met onze tijd zal er een pinautomaat worden 

aangeschaft. 

- Onze muziekinstallatie is zwaar verouderd dus deze zal 

vervangen worden. 
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TOT SLOT 
 

 

Het bestuur en de commissies van WDS’19 hopen je door middel 

van dit jaarverslag een getrouw beeld te hebben gegeven van de 

activiteiten en gebeurtenissen van onze vereniging. Aan het slot van 

dit jaarverslag wil het bestuur alle leden en hen, die WDS’19 een 

warm hart toe dragen, oproepen zich ook in het komende seizoen 

opnieuw voor onze vereniging in te zetten.  

 

We willen iedereen, die aan het goed functioneren van de vereniging 

afgelopen seizoen heeft bijgedragen, hartelijk bedanken. 

 

 

WDS ’19 WORDT GESTEUND DOOR : 

 

 

 

 

 

 

  

KLEDINGSPONSORS 

100% Voetbal 

Inbidox Zorg en Cosmetica 

Feestcafe D’n Henk 

Vorm Fiscaal 

Visual Brand 

Deco van Vloer tot Raam 

RB Collection 

IGEV 

Glascentrale Tilburg 

FerienWohnungen 

HazeWinkel 

Sun Projects 

BORDSPONSORS 

Praktijk Muizenberg 

Leendert van den Born 

Bakkerij Lips 

Bakkerij Dikke Mik 

Gezonde Mooie Tanden 

Withagen Attractieverhuur 

Youplaza 

Limburgia 

Slijterij Haagpoort 

Domino’s Pizza 

Van Haperen Dakbedekkingen 

b.v. 

100% Voetbal 

 SUBSPONSORS 

Bakkerij Dikke Mik 

ING 

Rabobank  

De Vriendenloterij 

Gosens Accountancy 

Rommens Installaties b.v. 

Brasserie ’t Archief 

PARTNERS PARADIJSPAS 

Praktijk Muizenberg 

HUP Sport 

 



 

WDS ’19 JAARVERSLAG 2015-2016 - 1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie:  

Tim Jongbloed 

Foto’s: 

Diverse enthousiaste WDS’ers 

Omslag: Bram Kerstens 

 

Informatie/Download: 

http://www.wds19.nl 

 

Breda, oktober 2016. 

 

COLOFON 

http://www.wds19.nl/

