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WDS’19, de oude dame van Breda, zoals zij vaak wordt genoemd. Een club met een rijke 

historie. Een club die afstevent op het eeuwig bestaan. Het verleden zegt echter vaak 

niets over de toekomst, met een rijke historie is trots het enige voelbare element. 

De tijden veranderen, zo ook voor WDS’19. Dat verandering nodig is, is een feit en dat 

besef dringt steeds meer door tot de leden. We komen in beweging. Dat is mooi om te 

zien.WDS’19 was de laatste jaren een schip zonder eindbestemming. Een schip dat 

ronddobberde op zee en zich 

enkel bezig hield met dat schip 

drijvend te houden. Het vizier was 

enkel naar binnen toe gericht, de 

buitenwereld werd afgesloten. 

Dit heeft geleid tot een aantal 

soms pijnlijke constateringen. Het 

niveau van de jeugdafdeling daalt 

elk jaar weer, zo ook het aantal 

jeugdspelers. De financiële cijfers 

tonen aan dat WDS’19 wakker 

geschut moet worden voor het te 

laat is. 

Sinds een kleine 2 jaar timmert 

WDS’19 weer aan de goede weg. 

De oogkleppen staan wijd open 

en alle mogelijke kansen die er liggen worden weer benut. Dat WDS’19 dit niet alleen 

kan is duidelijk maar dat is ook helemaal niet erg. De uitspraak ‘samen staan we sterker 

dan alleen’ is niet voor niets zo algemeen bekend. 

De kracht ligt in het halen en brengen, een wederdienst is niet meer dan normaal 

wanneer er besloten wordt een partnerschap te sluiten. Hierom spreekt WDS’19 ook niet 

veel meer over ‘sponsors’ maar ‘partners’ of ‘vrienden van WDS’. 

De tijd is aangebroken om te laten zien dat WDS’19 weer draait op volle toeren, met 

allen de neus in de goede richting. De richting van een prachtig eeuw feest. 

In het clublied zit de cultuur die moet gaan heersen al verborgen: 

‘Ze krijgen ons niet klein omdat we WDS’ers zijn’. 

Samen en vooruit, dat is het motto. 

 

VOORWOORD 



JAARVERSLAG WDS ’19 SEIZOEN 2012-2013 3 

 

 

WALLY BRANDENBURG – EREVOORZITTER WDS ’19 EN VOORZITTER OBA  

(OVERLEGORGAAN BREDASE AMATEURVERENIGINGEN) 

 

BESTE SPORTVRIENDEN VAN WDS’19 

TOEN DE HUIDIGE VOORZITTER VROEG OM EEN STUK TE SCHRIJVEN VOOR HET JAARVERSLAG KON IK ONDANKS DE DRUKTE 

HIERTEGEN GEEN NEE ZEGGEN. IK BEN IN 1978 TOT 1981 SECRETARIS GEWEEST BIJ WDS’19 OM VERVOLGENS IN 1981 DE 

VOORZITTERSHAMER OVER TE NEMEN EN BEN VOORZITTER GEBLEVEN TOT 1992, EN MAAKTE TOEN DE OVERGANG NAAR HET 

BESTUUR VAN NAC BREDA. 

IK HEB TOEN HEEL MIJN HART EN ZIEL GEGEVEN AAN WDS’19 EN HEB ALS DANK HET EREN -VOORZITTERSCHAP MOGEN 

ONTVANGEN, WAAROP IK HEDEN TEN DAGEN NOG STEEDS TROTS OP BENT. 

EIND 2011 HEB IK NAC BREDA VERLATEN EN HET IS MOOI OM TE ZIEN DAT WDS’19 EN NAC BREDA NU EEN BEETJE BIJ ELKAAR 

KOMEN, NAMELIJK DE ONDERBOUW VAN NAC  GAAT TRAINEN EN SPELEN BIJ WDS’19. 

OOK HEB IK DIT JAAR DE PROMOTIE VAN HET 1E ELFTAL MOGEN MEEMAKEN EN WAS BIJZONDER BLIJ DAT DE LAATSTE WEDSTRIJD 

UITEINDELIJK WINNEND WERD AFGESLOTEN. 

OOK BIJ DE A-JEUGD STOND IK IN HOEDANIGHEID ALS AFGEVAARDIGDE VAN DE KNVB BIJ DE BEKERFINALE DIE DOOR WDS’ 19 

UITEINDELIJK WERD VEROVERD DOOR EEN 4-3 OVERWINNING. 

OOK BEN IK BLIJ MET HET HUIDIGE BESTUUR, EEN JONGE GENERATIE HEEFT ZIJN AANTREDEN GEDAAN EN HEEFT HEEL VEEL WERK TE 

DOEN. WANT EEN VOETBALVERENIGING ZAL ER IN DE TOEKOMST ANDERS UIT ZIEN DAN WAT HET TOT NU TOE IS GEWEEST. 

HET ZAL NIET MEER ALLEEN VOETBAL GEBONDEN ZIJN, MAAR JE ZULT OOK NIET ONTKOMEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGEN. 

IK HEB HET VOLSTE VERTROUWEN VOOR DE TOEKOMST, OMDAT IK WEET DAT HIER HARD AAN GEWERKT WORDT. 

WDS’19 ZAL ALTIJD EEN BEROEP OP MIJ MOGEN DOEN OM, ALS DAT NODIG MOCHT ZIJN, ADVIES TE GEVEN. 

NU MIJN WERK BIJ MEEÙS EROP ZIT KAN IK OOK ANDERS MET MIJN TIJD OMGAAN EN ZAL IK ZEER ZEKER BIJ JEUGD, SENIOREN EN 

DAMES EEN KIJKJE KOMEN NEMEN. 

TENSLOTTE WENS IK IEDEREEN HEEL VEEL SAMENHORIGHEID TOE EN DAT WDS’19 MAG BLIJVEN BLOEIEN NAAR ALS HOOGTE PUNT 

2019 HET 100 JARIG BESTAAN. 
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Dit verslag zal ter vaststelling worden aangeboden aan de 

Algemene Ledenvergadering op 12 augustus2013. 

 

het bestuur, 

 

Tim Jongbloed 

voorzitter         

      d.d. 27 juli 2013  

Franck Pijpers 

secretaris (aftredend)       

      d.d. 28 juli 2013  

Marcel de Coole 

penningmeester        

      d.d. 27 juli 2013  

Danny van Bijnen 

technisch jeugdcoördinator (aftredend)     

      d.d. 27 juli 2013  

FirasAbali 

technisch jeugdcoördinator (aantredend)     

      d.d. 27 juli 2013 

Ralph de Brouwer 

communicatie, activiteiten (aantredend)     

      d.d. 30 juli 2013 

Tijmen Graumans 

facilitaire zaken (aantredend)      

      d.d. 30 juli 2013 

DenyKönig 

commerciële zaken (aantredend)      

      d.d. 30 juli 2013  

Maricja Lens 

secretaris (aantredend)       

      d.d. 30 juli 2013  

 

  



JAARVERSLAG WDS ’19 SEIZOEN 2012-2013 5 

 

 

 

 

 

a. het jaar in vogelvlucht 
 

ALMERE 

Vol van verbijstering en afschuw keek heel Nederland mee naar de gebeurtenis in 

Almere december vorig jaar. Passie en plezier, waar voetbal voor zou moeten 

staan heeft op dat moment even plaats gemaakt voor zinloos geweld met de 

dood tot gevolg.  

Heel Nederland was geschokt met velen minuten stilte en een landelijke 

afgelasting als gevolg. Een moment waar WDS’19 

gebruik van heeft gemaakt. Een moment waar 

WDS’19 in grote getalen heeft stil gestaan bij het 

drama wat zich heeft afgespeeld in Almere. 

Velen jeugdspelers kwamen bijeen om echt tot de 

kern van respect door te dringen. Wat is nu 

eigenlijk ‘respect’? Hoe gaat een speler om met 

een zeer agressieve tegenstander? Wat doet hij/zij 

als het eventjes teveel wordt. 

Op deze wijze is geprobeerd om zinloos geweld te allen tijde te weren van 

sportpark paradijs en de sportparken waar WDS’19 op bezoek is. 2 december 

2012 gaat de boeken in als een git zwarte dag in het Nederlandse voetbal. Een 

dag die symbool zal komen te staan voor respect. 

 

NAC BREDA 
De C- en D-jeugd van NAC Breda speelt en traint komend seizoen op het 

sportcomplex van WDS’19 in Breda. De clubs hebben een overeenkomst bereikt 

over een samenwerking voor de komende twee seizoenen. Onder de 

samenwerking valt onder andere het gebruik van de velden op sportpark Paradijs, 

gelegen in de Haagse Beemden. 

Enige maanden werd er gezocht naar een geschikte locatie waar de jeugd 

komend seizoen kan trainen en wedstrijden kan spelen. Die locatie is voor de 

‘onderbouw’ nu gevonden bij WDS’19. Het sportpark van de club (sportpark 

Paradijs) telt twee velden en een kunstgrasveld waar de vier teams de komende 

1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
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tijd terecht kunnen. Naast het gebruik van 

het sportpark werken beide clubs de 

komende tijd op meerdere gebieden 

samen. WDS-trainers lopen vanaf volgend 

seizoen stage bij NAC en de club verzorgt 

clinics in de Haagse Beemden. 

 

Vanaf dit seizoen is het Graaf Engelbrecht 

College partner van NAC en gaan een flink 

aantal spelers naar deze school. Zo 

ontwikkelt sportpark Paradijs zich tot een 

locatie ontstaat waar topsport, 

breedtesport en schoolopleiding hand in hand gaan. 

 

PS SPORTS 

Vanaf komend seizoen zal elke zondag ochtend de voetbalschool PS sports actief 

zijn op sportpark paradijs. Een voetbalschool 

waarin voetbalopleiding centraal staat en 

ontwikkeling voorop gaat.SedatSiner, 

oprichter van de voetbalschool en komend 

seizoen trainer van NAC B1 heeft zijn 

voorproefje al gehad. Afgelopen zomer 

periode hebben de eerste clinics plaats 

gevonden en daarnaast heeft PS sports naam 

mogen maken onder andere tijdens de nacht van WDS. Een stukje maatwerk met 

winst voor beide partijen. 

 

Fysiopraktijk Muizenberg 
Sinds december vorig jaar is de samenwerking tussen praktijk muizenberg en 

WDS’19 officieel van start gegaan. Na een periode 

van lange klusdagen is het nieuwe verzorgingshok, 

een benaming die eigenlijk niet meer past bij het 

resultaat, feestelijk geopend tijdens de eerste 

editie van de WDS’19 clubdag. 

De samenwerking met Robert Schoe, de 

fysiotherapeut van praktijk muizenberg, heeft 

WDS’19 opnieuw een volgende stap in de goede 

richting bezorgd.  
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OSHB (Open Sportcentrum Haagse Beemden) 

Niets is mooier dan kinderen bezig te zien met sport, zo vindt ook de OSHB 

(Open Sportcentrum Haagse Beemden).  De Stichting OSHB wil actief zijn steentje 

bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke samenhang. Zij ondersteunt 

deze groep jeugdigen om de balans te vinden door het aanbieden en organiseren 

van allerlei sportactiviteiten. De OSHB biedt namelijk hiervoor voorzieningen aan 

op het gebied van binnenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Daarbij 

besteedt zij specifiek aandacht aan de wensen en behoeften van de jeugdigen. 

Zodat zij kunnen zijn wie ze zijn en sportieve activiteiten gedurende schooltijden 

en naschoolse tijden krijgen aangeboden. 

Met deze samenwerking komt WDS'19 weer een stapje dichter bij de kinderen in 

onze wijk. Het netwerk van de OSHB biedt enorm veel kansen om als club te 

kunnen groeien, een belangrijk streven voor de toekomst.  

In de loop van het afgelopen jaar 

hebben WDS’19 en de OSHB een 

aantal gezamenlijke buitenschoolse 

activiteiten georganiseerd zoals een 

clinic op het Cruijff-court en een 

Hockey/voetbal activiteit op sportpark 

paradijs. Daarnaast zijn er 

verschillende gymlessen van 

basisscholen ingevuld door WDS’ers 

in de vorm van voetbal clinics.  
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MARK DAMEN – ORGANISATOR 7X7 TOERNOOI 

 
 
Het begon voor mij allemaal in het seizoen 1989-1990, als F-pupil. Later werd ik daar zelf leider. Andere 
activiteiten volgde al snel. Zoals het organiseren van jeugdtoernooien, sponsorlopen, mixtoernooien, de 
Nacht van W.D.S., en nu sta ik volgend jaar ineens alweer het 15e 7x7-toernooi te organiseren.  
Het is een dag waar een hoop mensen toch naar uitkijken en dat doet me altijd goed om te horen. 
 
In de loop der jaren zie je veel veranderingen voorbij komen, qua bestuur, vrijwilligers en manier van 
communiceren. Iedereen heeft minder tijd en het plannen van vergaderingen wordt lastiger. Er wordt meer 
met whatsapp en email gedaan. Het positieve daarvan is dat iedereen altijd wel even snel wat tijd heeft. En 
daar ligt dan ook de kracht. Voorheen was ik een avond kwijt met vergaderen en nu zet ik het even op de 
email, een soort wensenlijstje. Dat scheelt voor mij, als enige organisator, heel veel tijd. Het bestuur is op 
die manier altijd bereikbaar en kan meteen bijspringen. Op deze manier heb je een hele batterij aan 
personen ter beschikking. 
 
Helaas is er in het verleden een hoop gedaan, maar de kennis is niet beschikbaar gebleven. Het bestuur 
probeert nu activiteiten de komende tijd wat toegankelijker te maken. Beginnen met een draaiboek en de 
juiste contacten scheelt al een hoop werk. En ik hoop dat er mensen nu denken, misschien kan ik ook wel 
wat bijdragen aan zoiets of zelf een activiteit oppakken. Ik zelf vind het een goede zaak dat er eindelijk wat 
op papier komt te staan. Want we kunnen alleen maar leren van elkaar. 
 
Als laatste wil ik iedereen nog even wijzen op sponsoring. Ook dat is lastiger geworden in al die jaren. 
Vanaf 2006 ben ik werkzaam bij Shell en dit jaar kwam ik er pas achter dat er een vrijwilligersfonds was. 
Shell geeft nu een bijdrage aan W.D.S.'19 en eigenlijk heb ik er niets voor hoeven doen. 
Misschien is er bij U op het werk ook wel zoiets dergelijks? 
Als iedereen een steentje bijdraagt, groot of klein, hebben we uiteindelijk iets om samen nog trotser op te 
zijn. 
 
En dat ben ik al die jaren al.. 
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b. Samen en Vooruit – 1 jaar na de nieuwe visie. 
 

In de ALV van 12 oktober 2012 werd de beleidsvisie vastgesteld die we binnen WDS ’19 

de komende jaren hanteren om ons handelen richting te geven. Dat deden we aan de 

hand van vijf centrale thema’s die allemaal in verband met elkaar staan. Daarom zijn ze 

gepositioneerd als overlappende bloemblaadjes. 

Tegelijk zijn op elk van de thema’s een aantal 

doelen voor korte en wat langere termijn 

benoemd. Nu, na een jaar, is het goed om eens 

te kijken hoe het staat met de realisatie van de 

doelen voor de kortere termijn. Deze zijn 

gescoord op een 5-puntsschaal, variërend van 

‘dubbelmin’ tot ‘dubbelplus’.  

VOETBAL 

 

 

  

INZETTEN OP GEKWALIFICEERD KADER; TRAINERS, 

LEIDERS EN SCHEIDSRECHTERS  

Afgelopen seizoen zijn hierin niet of nauwelijks vorderingen gemaakt. De mini-pupillen werden getraind door 

een TC3 gediplomeerde trainer, evenals de E3. Bij de F en E jeugd hebben verder enkele trainers die de 

junioren/pupillen cursus hebben gevolgd. In seizoen 2013-2014 gaat de D1-trainer de opleiding TC3 volgen. 

HET OPLEIDEN VAN SPELERS STAAT CENTRAAL 

 

In seizoen 2012-2013 is de jeugdcommissie in samenwerking met de jeugdcoördinator begonnen met thema 

bijeenkomsten voor de jeugdtrainers. Hierbij is goed duidelijk gemaakt dat opleiden van spelers belangrijker is 

dan wedstrijden winnen. De indelingen voor seizoen 2013-2014 zijn hier op gebaseerd. Teams spelen op het 

niveau waarbij ze het meeste kunnen leren.    

AANDACHT VOOR VOETBALTECHNIEK 

 
De jeugdcommissie is in samenwerking met technische zaken er niet in geslaagd om trainers meer kennis over 

voetbaltechniek bij te brengen. Ook is er gezocht naar een techniektrainer maar is de zoektocht hier naar een 

langzame dood gestorven. In seizoen 2013-2014 zal er gericht met de trainers meer kennis over voetbaltechniek 

bijgebracht moeten worden.  
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GROEI 

 

 

 

ORGANISATIE 
 

 

 

WEGWERKEN ‘GATEN’ IN DE JEUGDAFDELING 
  

In seizoen 2013-2014 kan WDS zich weer wel met een B-team inschrijven. Door de krappe aantallen leveren 

fluctuaties in ledenaantallen per leeftijdscategorie snel problemen op. Het A1-team is in zijn geheel 

doorgeschoven naar de seniorenafdeling. De ontwikkeling van de ledenaantallen blijft in de jeugdafdeling een 

zorgpunt. 

GROEI MEISJESTEAMS, SENIORENTEAMS 
  

Hier heeft een positieve ontwikkeling plaatsgevonden. Door stijging van het aantal leden is er een meisjesteam 

bij gekomen. Naast de MB1 hebben we in het nieuwe seizoen ook een MC1. In de seniorenafdeling was de 

ontwikkeling nog stormachtiger; het aantal zondag seniorenteams stijgt van vier naar zes. Samen met het 

zaterdagteam en de twee vrouwenteams, dragen in augustus 2013 maar liefst negen teams het WDS-shirt. 

VOLWAARDIGE SELECTIE VAN 2 TEAMS. 

  

We zijn er trots op, dat we in seizoen 2013-2014 weer van start gaan met een volwaardige selectie, bestaande 

uit twee teams. Jeroen Ras zal fungeren als assistent bij het eerste en Tim jongbloed neemt het tweede elftal 

onder zijn hoede. Dit team zal binnen de vereniging door het leven gaan als ‘jong WDS’ 

WDS ‘19 VOLDOET AAN ALLE WETTELIJKE 

VOORSCHRIFTEN (RAPPORTAGE, ARCHIVERING, 

ETC) MET TRANSPARANTIE ALS UITGANGSPUNT 

 

Er ligt voor het tweede jaar op rij een goedkeurende verklaring van de kascommissie. Alle bestuursstukken 

worden zorgvuldig gearchiveerd via dropbox. Dit jaarverslag wordt net als het vorige gepubliceerd op de website 

en verstuurd aan al onze belangrijke ‘stakeholders’, zoals de gemeente en de KNVB. 

UITWERKEN EN IMPLEMENTEREN VRIJWILLIGERSPLAN  
  

Het barplan is dit jaar op prima wijze vormgegeven door Denise, Angela en Babette. De leerervaringen zijn de 

basis geweest voor het plan waar de ALV van 12 augustus 2013 zich over uitspreekt. 

Helaas is het structureren van alle andere werkzaamheden binnen de vereniging nog niet goed van de grond 

gekomen. Wel zijn we gelukkig met het feit dat diverse mensen hebben aangegeven meer te willen doen dan 

alleen het voetballen. Het bestuur voelt dit als een positieve duw in de goede richting. 

PROJECTEN EN VACATURES ONLINE 
  

De vacatures van damestrainer en secretaris zijn intern ingevuld, nadat ze online waren gepubliceerd. Het is 

echter nog niet gekomen van een levendige vacaturebank voor structurele en tijdelijke klussen. 
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UITSTRALING 
 

 

 

VERBINDING 

 

 

 

 

BESTUURLIJKE CONTINUÏTEIT 
  

Ondanks het nieuwe elan dat tijdens het ALV van 2012 werd gepresenteerd, hebben toch drie bestuursleden 

besloten om hun termijnen niet vol te maken en eerder te bedanken. Veranderde werkomstandigheden waren bij 

alle drie de oorzaak. Gelukkig zijn de vacatures vlot en naar tevredenheid ingevuld. De overdracht van 

werkzaamheden verliep helaas niet in alle gevallen vlekkeloos. Dit is een blijvend aandachtspunt.  

IMPLEMENTEREN KLEDINGPLAN 

  

We mogen trots zijn op het kledingplan. Via diverse kanalen hebben we complimenten voor onze kledinglijn 

gekregen, zowel qua uiterlijk als qua prijsstelling. We zien ook, dat een aantal teams heeft gekozen om de 

nieuwe kleding te gaan dragen in de training of rond wedstrijden.  

Het organiseren van de ‘winkelfunctie’ bleek moeizamer dan gedacht. Diverse keren kwam de 

verantwoordelijkheid voor de bestellingen en leveringen bij iemand anders te liggen. Dit resulteerde in (te) lange 

levertijden. Dit verdient aandacht. Ook de zichtbaarheid van het kledingplan en de nieuwe ‘winkelier’ Rob Piket 

op bijvoorbeeld onze website kan nog beter. 

AANDACHT VOOR SOCIAL MEDIA EN MULTIMEDIA 
  

In korte tijd ontwikkelde de officiële Facebookpagina van de vereniging zich tot een effectieve manier om te 

communiceren met de leden. Het aantal likers/followers op twitter en facebook is met grote percentages 

gestegen. Dat maakt het communiceren via social media onmiddellijk een stuk krachtiger. 

Een echt netwerk in de journalisten wereld ontbreekt nog. Ondanks dat heeft de samenwerking met NAC Breda 

enorm veel publiciteit opgeleverd. 

WE SPREKEN ELKAAR AAN 

  

Binnen bestuurlijke kringen is dit niveau acceptabel. Richting de leden én de leden onder elkaar ontbreekt dit 

echter nog te vaak. Een voorbeeldje: op facebook het verschenen foto’s van spelers en kratten bier in een dug-

out op het kunstgrasveld tijdens het 7x7 toernooi. Gezien het alcohol regelement had dit niet toegestaan mogen 

worden.  
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IMPLEMENTATIE BAR- EN KANTINEPLAN 

  

De organisatie heeft bewezen dat een bar- en kantine plan zeer goed functioneert binnen WDS’19. Dit seizoen is 

het getest met enkel de senioren teams. Nagenoeg alle elftallen hebben netjes de diensten ingevuld en zich 

gehouden aan de afspraken. Het is niet meer van deze tijd dat er mensen zijn die dagelijks de kantine draaien 

voor een vereniging. Het bar- en kantine plan mag een voorbeeld zijn voor andere verenigingen. Uiteraard zijn er 

ook dingetjes die niet zo soepel zijn verlopen. Deze worden meegenomen naar het nieuwe seizoen, waar de 

volgende stap zal worden gezet. 

WE NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONS 

GEDRAG  

We nodigen iedereen uit deze vraag voor zichzelf te beantwoorden.Heb ik dit seizoen bijgedragen aan het goed 

functioneren van de vereniging? Ben ik me bewust geweest van de invloed die mijn handelen (of niet handelen) 

heeft op anderen? Hoe kan ik mezelf nog beter inzetten zodat we er met zijn allen een mooier WDS van maken? 

PROJECTMATIG WERKEN; BESTUUR FACILITEERT 

  

Zeer positief: het door de dames zelf georganiseerde damestoernooi, de door het derde elftal nieuw leven 

ingeblazen speurtocht voor de jeugd en de ‘Ik houd van WDS’-avond, georganiseerd door een aantal spelers van 

het eerste elftal. De ‘Nacht van WDS’ is dit jaar door een grotendeels nieuw team prima zelfstandig 

georganiseerd. 

Minder: de beameravonden komen nog niet goed van de grond. Een ‘eigenaar’ die daar energie in brengt kan 

hier een enorm succes van maken.In het algemeen: er ontbreekt nog een handleiding of stappenplan voor leden. 

Met daarin alle handige antwoorden op vragen die je jezelf moet stellen als je iets wil organiseren. Daar gaan we 

mee aan de slag. Leden moeten op weg geholpen worden om een soepele start te maken. 

KANTINE VOL BIJ ACTIVITEITEN 
  

De clubdag in het Paasweekend kan een absoluut succes worden genoemd, net als de ‘ik houd van WDS avond’. 

De betrokkenheid van de leden was op beide dagen dan ook bijzonder hoog.  

Overige activiteiten zoals feestavonden zijn altijd weer gezellig en redelijk druk bezocht. Een wat minder puntje 

is dat feestavonden vaak door dezelfde groepen worden bezocht. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
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c. de vereniging in cijfers 

 

Meten is weten, zo stellen veel onderzoekers. Bedrijven doen niks 

anders de gehele dag door. Op deze manier stelt een bedrijf zichzelf 

in staat om zich te vergelijken met anderen. Zo wordt zichtbaar hoe 

het bedrijf er nu eigenlijk voorstaat. 

Een voetbalvereniging wordt door de jaren heen door veel 

verschillende mensen bevolkt en bestuurd. Het is een kunst om te 

zorgen dat de kennis en inzichten die worden opgedaan, niet 

verloren gaan. Daarom willen we gaan starten met het vastleggen 

van de ontwikkeling van de vereniging door de jaren heen om op 

lange termijn beter de grote lijnen te kunnen zien. 

 

ANALYSE LEDENAANTAL 
De afgelopen 2 jaar is ons ledenaantal met bijna 50 leden is gestegen. We gaan weer 

richting de 400 en dat is een goed teken! Die stijging lijkt vooral te komen van meisjes, 

dames- en herensenioren. 

Als je naar de grafiek kijkt, dan ziet die er relatief‘rustig’ uit. We hebben echter gemerkt 

dat het verloop daar onderbest groot is. Er melden zich veel nieuwe leden, maar er 

blijken ook flink wat leden weer te vertrekken. Dit is vervelend, maar tegelijk een kans. 

Slagen we erin meer leden te behouden, dan zullen we veel sneller groeien! 

De ontwikkeling van de aantallen in de jeugdafdeling. Vooral in de B- en C-jeugd zijn 

we op dit moment klein. En om op de langere termijn een volwaarde jeugdafdeling te 

kunnen vullen is een stijging van de instroom ‘aan de onderkant’ heel hard nodig.  
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SPONSORGELDEN WDS’19 

 

Eindelijk is er een stijgende lijn ingezet in de inkomsten vanuit sponsorgelden. Met 

alleen geld afkomstig vanuit de leden kan een vereniging zich niet ontwikkelen. Hulp 

van buitenaf is daarom een noodzaak. Door op creatieve wijze samenwerkingen aan te 

gaan wordt  er gebouwd aan een positieve stijging in de sponsorgelden. 

AANTAL PARTNERS WDS’19 

 

In het afgelopen jaar is gemerkt dat het vragen om geld bij sponsoren niet altijd meer 

van deze tijd is. Een wederdienst is vaak gepast, om deze reden is gekozen om over te 

gaan tot maatwerk. Een wisselwerking tussen 2 partijen waar voor beiden winst te 

behalen valt.  
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SOCIAL MEDIA EN WEBSITE WDS”19 

 

Social media is een middel om snel en daadkrachtig te communiceren, mits er genoeg 

leden verbonden zijn aan de pagina’s. In 6 maanden tijd hebben zijn 2 communicatie 

enorm toegenomen. Een stijging van ongeveer 145% van het aantal leden op Facebook 

en twitter heeft ertoe geleid dat de kracht steeds meer toeneemt. 

 

 

De kracht van Social Media 
Het grote voordeel van Social Media is ten 

eerste dat het niets kost. Daarnaast worden 

mensen gedwongen om berichten te lezen. 

Het delen van berichten maakt social media 

zo ongelooflijk krachtig. Ieder persoon die 

een bericht over WDS deelt, deelt dit met 

gemiddeld 250 mensen. Wanneer een 

bericht 20x wordt gedeeld gaat het bereik 

van slechts 1 facebookpost al richting de 

5000. Hieronder zijn een aantal statistieken 

te zien vlak voor het beslissingsduel tussen 

WDS’19 heren 1 en SVC heren 1.  
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WEBSITE WDS’19 
Leden roepen soms: ‘Heeft de website nog wel nut?’ ‘Volgens mij bezoekt bijna niemand 

die meer.’ 

Zoals te zien in onderstaande tabel heeft de website van WDS in maart gepiekt met een 

record aantal bezoekers van 2200 in 1 week. Wanneer de website actief en actueel blijft 

heeft dit zeker een positieve bijdrage aan het zo snel mogelijk delen van informatie. 
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d. Aftreedrooster 
 

Bestuursleden van WDS ’19 worden volgens de statuten gekozen voor 

een termijn van 3 jaar. Om een gelijkmatig aftreedrooster te 

realiseren, kiezen we ervoor om de nieuwe bestuursleden zoveel 

mogelijk de plaats van hun voorgangers in het roosters te laten 

innemen. 

 

 

 

Te benoemen tijdens de ALV van 12 augustus 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCTIE NAAM BENOEMD AFTREDEND 

VOORZITTER Tim Jongbloed oktober 2012 ALV  2015 

PENNINGMEESTER Marcel de Coole maart 2012 ALV  2015 

FUNCTIE NAAM TE BENOEMEN AFTREDEND 

LID FirasAbali augustus 2013 ALV  2014 

LID Ralph de Brouwer augustus 2013 ALV  2016 

LID Tijmen Graumans augustus 2013 ALV  2016 

LID DenyKönig augustus 2013 ALV  2015 

SECRETARIS Maricja Lens augustus 2013 ALV  2014 
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De senioren afdeling heeft in vergelijking met vorig seizoen een dieptepunt omgezet in 

een hoogtepunt. Vorig seizoen degradeerde het eerste elftal weer naar de 5de klasse. Na 

een zeer spannende en lange strijd heeft de selectie op het allerlaatste moment 

promotie naar de 4de klasse afgedwongen. 

Heren 1 weten promotie af te dwingen naar de 4de klasse en verdwijnen weer uit de 

kelder van het amateur voetbal. Alle andere senioren teams hebben niet mee kunnen 

strijden om de hoofdprijzen dit seizoen. 

De stijgende lijn in het ledenaantal die vorig jaar is aangekaart heeft zich dit jaar nog 

verder ontwikkelt. De seniorenafdeling is gegroeid van 7 elftallen naar 9 elftallen. Dit 

komt enerzijds door de overgang van de A1 naar de selectie, anderzijds zien we dat de 

trend die vorig jaar is geconstateerd zich nog verder heeft door gezet. In het seizoen 

2013/2014 komt er opnieuw een ‘vriendenelftal’ bij. 

 

HEREN 1 PROMOVEERT 
Veel nieuwe gezichten stonden er aan de start van het seizoen. Zowel nieuwe spelers als 

trainers. Met een gemiddelde leeftijd van 21,7 jaar had trainer Martijn van Wanrooij te 

maken met een zeer jonge maar ook talentvolle groep. Een ruwe diamant die de 

komende jaren geslepen moet gaan worden.Een eerste stap om die gezet moest worden 

om te kunnen groeien was 

promotie afdwingen naar 

de 4de klasse. 

De eerste competitie 

wedstrijd, ondanks dat 

deze verloren ging, gaf 

veel hoop voor het 

seizoen. Oud prof club 

RBC kwam op bezoek en 

dat bleef niet 

onopgemerkt. Een kleine 200 supporters reisde mee naar sportpark paradijs en maakte 

er voor veel WDS’ers een wedstrijd van om nooit te vergeten. Gezang, vuurwerk en 

passie gedurende de hele wedstrijd zorgde voor een onvergetelijke middag. Mede ook 

2. SENIOREN ZON-ZAT 
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door het spel op het veld. Zeer goed verzorgd voetbal werd er gespeeld die middag en 

RBC had veel moeite om de overwinning over de streep te trekken. 

Gedurende het seizoen werd duidelijk dat het een zeer spannende eindstrijd ging 

worden. De eerste 3 plaatsen stonden symbool voor directe promotie. 

Echter mocht dat voor WDS’19 niet baten, heren 1 eindigde op een gedeeld 3de plaats en 

moesten de directe confrontatie aangaan met SVC voor de laatste directe promotie 

plaats. 

Op neutraal terrein, onder toezicht van honderden supporters ging een zeer spannende 

wedstrijd met 1-2 verloren. Het kwam aan op de laatste kans. DEVO werd uit de koker 

getrokken als tegenstander in de nacompetitie. Na een zeer slechte eerste wedstrijd die 

met 1-2 verloren ging kwam de wanhoop bijna nabij. Nog één kans was er over om 

promotie te bemachtigen. Opnieuw werd er afgereisd naar bosschenhoofd. De plek waar 

de beslissingswedstrijd tegen SVC verloren ging. Opnieuw toonde de supporters van 

WDS’19 karakter door in grote getalen het elftal aan te moedigen. 

In de 84e minuut kwam het verlossende antwoord van super talent AbdulAvci, hij zorgde 

voor de 0-2 op het score bord. De eindstand die nodig was om promotie veilig te 

stellen. 

 

‘JONG WDS’ 
Vanaf komend seizoen zal WDS’19 starten met 2 selectie elftallen in de senioren 

afdeling. Om verder te kunnen groeien en stappen te kunnen maken is het opleiden van 

talent zeer belangrijk. Doormiddel van een 2de selectie elftal kunnen talenten vanuit de 

jeugd alvast wennen aan het fysieke en tactische niveau in het senioren voetbal. Op 

deze manier zullen spelers sneller mee kunnen met het niveau van heren 1. 

Dit jaar hebben al een aantal talenten mogen proeven aan het niveau en niet zonder 

succes. ‘De gebroeders Avci’ zoals ze buiten de poorten van WDS worden genoemd 

staan symbool voor de kracht van zelf opgeleide spelers. 

Bayram, de oudste van de 2, startte vanaf het begin van het seizoen in WDS1. AbdulAvci 

startte aan het begin van het seizoen nog in de A1. Zijn kwaliteiten vielen op bij de 

hoofdtrainer en hij werd steeds meer betrokken bij de eerste selectie. In het allerlaatste 

duel waar het ging om de laatste kans voor promotie scoorden de broertjes Avci dan 

ook beiden. Daarnaast wisten zij allebei de SAMBA speler van de week prijs te winnen 

van Voetbal In Breda en is Bayram verkozen tot talent van het jaar. Een top seizoen 

zowel voor beide teams als voor velen individuen. 
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De jeugdafdeling van WDS heeft afgelopen seizoen prima gedraaid. Sportief gezien was 

er één succes dat er natuurlijk met kop en schouders bovenuit stak; dat was de A1, die 

onder leiding van Danny van Bijnen ‘de dubbel’ wist te pakken. Nadat het team 

makkelijk kampioen leek te gaan worden, maakten onze jongens het op het eind van de 

rit toch nog spannend. Gelukkig kon uiteindelijk na de uitwedstrijd bij Boeimeer het 

kampioensfeest worden gevierd. De kroon op het 

seizoen volgde enkele weken later; op het terrein van vv 

Helvoirt werd onder grote belangstelling de 

districtsbeker voor categorie b-teams gewonnen. Een 

super succes dat niet snel herhaald zal worden. Niet 

voor niets dat diverse spelers al hun opwachting 

maakten in het eerste elftal en dat de kern van het team 

in het seizoen 2013-2014 als ‘jong 

WDS’ zichzelf verder zal gaan 

ontwikkelen. 

In de leeftijdscategorieën daar onder was er een team dat eruit 

sprong op een ander vlak; de C2 bleek een hecht collectief. De 

begeleiding slaagde erin van deze jongens een groep te smeden, 

die niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten graag met elkaar 

optrok. Het seizoen werd dan ook in stijl afgesloten met een teamuitje en een 

gezamenlijke barbecue. Een voorbeeld voor alle WDS-teams! 

In de jongste jeugd werden weer enkele teams kampioen in de 

na- en voorjaarsreeks. We kunnen sowieso stellen dat er in de E, F 

en bij de minipupillen hard gewerkt wordt aan het opleiden van 

spelers waar WDS in de toekomst nog veel plezier van zal hebben. 

De transfer van oud WDS’erVirgil van Dijk naar Celtic inspireert 

onze kinderen vast en zeker om ook komend jaar weer hun best 

te gaan doen op sportpark Paradijs.  

3. JEUGD 
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Volgens de KNVB is het dames en meisjes voetbal de snelst groeiende teamsport van 

Nederland op dit moment. Waar vorig jaar het aantal dames elftallen verdubbelde van 1 

naar 2, zal komend jaar het aantal meisjes teams verdubbelen van 1 naar 2. Dit is 

tekenend voor het bericht van de KNVB, WDS is zeer blij verrast met deze ontwikkeling 

en koestert het groeiende aantal leden.  

 

DAMES 1 KAMPIOEN 

Met Jeroen Ras als coach werd er gekozen voor stabiliteit. Een bekend gezicht voor de 

groep die in korte tijd mooie successen heeft geboekt. De Dames 1 belande na de eerste 

competitie helft in de kampioenspoule van de 4de klasse waar uiteindelijk het maximale 

resultaat werd bereikt.  

De dames 1 legde beslag op de titel en promoveerde zo richting de 3e klasse. Niet alleen 

het aantal vrouwen is gestegen, ook het niveau in de afdeling wordt ieder jaar beter. 

1 van de toppers van de dames is Michelle Hofstee. Nog sneller dan een luipaard en elk 

seizoen goed voor een karrenvracht aan doelpunten. Menig mannen staan vaak met 

verbazing te kijken wanneer Michelle voorbij raast.  Dan te bedenken dat Michelle nog 

maar een aantal jaar voetbalt, hiervoor beoefende ze de atletiek sport.  

Met de promotie naar de 3de klasse zijn de dames van WDS’19 nog maar 1 klasse 

verwijderd van het hoogst behaalde niveau ooit van WDS’19. 

 

1STE SEIZOEN DAMES 2 
Sinds dit seizoen is WDS’19 actief met 2 dameselftallen. Iets waar de vereniging trots op 

is. Menig supporters van andere clubs verbazen zich vaak wanneer hun te oren komt dat 

WDS’19 beschikt over 2 dames elftallen.  

Sportief gezien was het zeker geen slecht seizoen. Dames 2 zijn gestart in de 5de klasse. 

Na de eerste seizoenshelft bleken de bovenste plaatsen iets te hoog gegrepen voor de 

dames en zo belande zij in de degradatiepoule. De dames bewezen ook in staat te zijn 

om een titel te bemachtigen, deze titel was dan wel geen promotie waard. Wel werd het 

zeer geslaagde feestje van de dames 1 nog maar eens dunnetjes over gedaan. Feest 

vieren zoals de dames dat kunnen, daar kunnen de mannen nog wat van leren.  

4. Dames en meisjes voetbal 
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TRAINER JEROEN RAS STOPT 
Na een tweetal succesvolle seizoenen met 2 kampioenschappen heeft dames 1 trainer 

Jeroen Ras besloten er mee te stoppen. Hij wil zich graag verder ontwikkelen als trainer 

binnen WDS’19 en maakt volgend seizoen de overstap van Dames 1 naar heren 1. Bij de 

heren 1 zal hij actief zijn als assistent trainer naast hoofdtrainer Martijn van Wanrooy. 

Met deze overgang is tegelijkertijd zichtbaar dat WDS’19 positieve energie wilt steken in 

het opleiden van trainers.  
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DIT HOOFDSTUK IS NOG IN BEWERKING. DE BALANS, DE STAAT VAN BATEN 

EN LASTEN EN HET VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE ZULLEN NA DE 

LEDENVERGADERING VAN 12 AUGUSTUS WORDEN INGEVOEGD. 

 

WIE VOORAFGAAND AAN DE ALV INZAGE WIL HEBBEN IN DE CIJFERS, KAN 

ZICH WENDEN TOT DE PENNINGMEESTER. (PENNINGMEESTER@WDS19.NL) 

 

  

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 
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2e fase bar- en kantineplan 
Dit seizoen hebben we voor het eerst gefunctioneerd zonder vaste kantinebeheerder.  

Onder de coördinatie van een nieuwe barcommissie zijn nagenoeg alle bardiensten 

ingevuld door de spelers en speelsters van de seniorenteams. In het komende seizoen 

willen we dit systeem graag gaan uitbreiden. Met een stok achter de deur willen we ook 

de ‘achterblijvers’ mee krijgen. En na de winterstop zullen we gaan ‘oefenen’ door ook 

de ouders van jeugdspelers vragen bardiensten op zich te nemen.  Vanaf seizoen 2014-

2015 kunnen dan alle bardiensten worden vervuld door de leden, zoals ook bij veel 

andere sportverenigingen goed gebruik is. 

 

Ledenpas- en kassasysteem 
De vereniging verandert. We denken na over de voorwaarden voor het soepel verlopen 

van het bar- en kantineplan. Minder contant geld in omloop en afschaffen van de 

pofkaarten bijvoorbeeld. Maar wel dezelfde klantvriendelijkheid voor de leden. En 

daarnaast denken we over manieren om nieuwe geldstromen naar de vereniging te 

trekken. 

In de loop van het seizoen zijn we geïnspireerd geraakt door een presentatie over een 

geautomatiseerd kassa systeem, dat tegelijk een automatisering van het voorraadbeheer 

mogelijk maakt. Ieder lid van WDS’19 zal komen te beschikken over een eigen ledenpas. 

Deze ledenpas is tevens ook de betaalpas voor de leden. Opwaarderen kan heel simpel 

via het gebruiksvriendelijke internet bankieren. Smartphones maken het zeer 

gemakkelijk om het pasje via internet bankieren gemakkelijk op te waarderen. Contant 

betalen blijft uiteraard altijd mogelijk.  

Administratief heeft het systeem uiteraard ook veel voordelen. Het scheelt de 

penningmeester enorm veel tijd in de administratie van de kassa inkomsten. Voorraden 

kunnen opgenomen worden in het systeem en alcohol verkopen onder de 16 jaar is niet 

meer mogelijk.  

Het systeem biedt daarnaast mogelijkheden om leden inkoopvoordelen te bieden bij 

aangesloten winkeliers en ondernemers. Het is zelfs mogelijk om via die wijze 

6. ONTWIKKELINGEN IN DE TOEKOMST 
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sponsorinkomsten naar de vereniging te laten vloeien. Vanwege al deze voordelen zal 

een investering in dit systeem aan de ledenvergadering worden voorgelegd. 

 

Tekorten bij de gemeente Breda 
Wie het lokale nieuws heeft gevolgd, weet dat de gemeente Breda in zwaar weer 

verkeert. Dit leidt er onder andere toe, dat er de komende jaren een structureel gat in de 

begroting ontstaat van meer dan €1 miljoen per jaar voor het onderhoud en beheer van 

sportaccomodaties. De gemeente is inmiddels met de verenigingen in gesprek en heeft 

aangegeven, dat we rekening moeten gaan houden met huurverhogingen van +/- 60%1. 

Aangezien we als vereniging niet zo heel veel ‘knoppen’ hebben, waar we aan kunnen 

draaien om inkomsten te verhogen, zal dit rechtstreeks voelbaar zijn in de contributies. 

Een eerste berekening leert, dat het zomaar om €40 per lid gemiddeld per jaar zou 

kunnen gaan.Maar er zijn ook kansen. Binnen het nieuwe beleid van de gemeente 

komen er meer mogelijkheden voor verenigingen om 

zelf de velden of de kantineruimtes te gaan verhuren 

aan derden. Hiermee kunnen nieuwe inkomsten worden 

binnengehaald. Daarnaast gaat de gemeente de 

mogelijkheid bieden om (delen van) het onderhoud in 

eigen beheer te gaan doen. Het is nog niet helemaal 

duidelijk hoe dit eruit gaat zien. Maar het komt er 

ongeveer op neer, dat we bijvoorbeeld zelf het gras 

zouden kunnen gaan maaien, of zelf de kleedkamers 

schoonmaken. In ruil daarvoor wordt dan minder huur in rekening gebracht. Op deze 

manier hebben we straks als vereniging onze kosten toch nog in zeker mate in eigen 

hand. Voorwaarde is wel dat we tonen een echte vereniging te zijn; als we samen de 

uitdaging aan gaan en iedereen draagt zijn steentje bij, dan zou het allemaal best wel 

eens mee kunnen gaan vallen!  

 

 

  

                                            

1 Het is goed om te realiseren, dat voetbalcomplexen flink gesubsidieerd worden door alle 

Bredanaars samen via de gemeentelijke heffingen en belastingen. Zelfs met de 60% 

huurverhoging erbij, dekt de huur die de verenigingen betalen maar ongeveer de helft van 

de totale kosten. 
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7. WDS ’19 IN DE MEDIA 
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De vereniging WDS’19 wordt gesteund door de volgende sponsors: 

 

Hoofdsponsor 

 

Bordsponsors 

   Futsalplanet.nl 

 

Plaatwerk en Konstruktiebedrijf v/d Klundert 

   

Falco Networks 

   Subsponsors 

 

Vlemmix Textieldrukkerij 

  vips-online.com 

 

Morre Innoverende Raamdecoratie 

 Brasserie 't Archief 

 

Rabobank breda 

   Praktijk Muizenberg Cera 

    

   

Cervo 

    Kledingsponsors 

 

Appel Promotion 

   Vlemmix Textieldrukkerij Praktijk muizenberg 

  RCA Sales & Marketing De haagpoort 

   FeestcafeD`n Henk 

 

Van Dommele 

   IGEV 

  

Donders Ventilatietechniek 

  

   

Domino`s 

    

   

Vriendenloterij 
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