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Met het jaarverslag ‘Seizoen 2016-2017’ van WDS’19 presenteren we alweer 

voor de 6e keer een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die in en 

rondom onze mooie club hebben gespeeld. 

 

Dit verslag is door gezamenlijke inspanning van het bestuur en meerdere 

leden van WDS’19 tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld van de 

samenwerking die het bestuur zo graag ziet. We hopen met dit verslag weer 

een stukje geschiedenis te hebben vastgelegd.  

 

Dit verslag zal ter vaststelling worden aangeboden aan de Algemene 

Ledenvergadering van WDS ‘19 op 30 oktober 20176. Veel leesplezier! 

 

Bestuur WDS’19 

oktober 2017 

  

VOORWOORD 
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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.  
 

FUNCTIE NAAM BENOEMD AFTREDEND 

Voorzitter Tim Jongbloed ALV 2015 ALV 2018* 

Penningmeester Marcel de Coole ALV 2016 ALV 2019 

Secretaris Thom Flikweert ALV 2017** ALV 2020 

Voetbalzaken Wouter vd Vendel ALV 2015 ALV 2018 

Jeugdzaken Vacature 
  

Commerciële zaken Lizzy Suijkerbuijk ALV 2017** ALV 2020 

Facilitaire zaken Sebastiaan Hoogkamer ALV 2016 ALV 2019 

Facilitaire zaken Erwin Rommens ALV 2017** ALV 2020 

Vrijwilligerscoördinator Vacature 
  

 
*Tim Jongbloed heeft in de ALV van 2016 aangegeven na het 
seizoen 2016-2017 te stoppen met de functie van voorzitter 
WDS’19. Hij is uiteindelijk in april 2017 teruggetreden. Er was op 
dat moment geen opvolger bekend en op het moment van dit 
schrijven is er nog steeds een vacature. 
 
**Tijdens de ALV van 30 oktober 2017 worden Thom Flikweert, 
Lizzy Suijkerbuijk en Erwin Rommens door het bestuur aan de 
leden worden voorgedragen voor benoeming als respectievelijk 
Secretaris, Commerciële zaken en Facilitaire zaken. 
  



4           WDS ’19 JAARVERSLAG 2015-2016 
 

 
 

  

Afgelopen maart stonden we op de eerste training van DA30+ met tien enthousiaste vrouwen. 
Allemaal moeders, waarvan de meeste al bekend met WDS'19 door hun voetballende kind(eren). 
 
Door mond tot mond reclame groeiden we snel en in september  stonden we met 16 zenuwachtige, 
fanatieke speelsters klaar voor onze eerste wedstrijden.  
 
Mede dankzij ons thuispubliek, hebben we een verrassend prestatie weggezet en hebben we laten 
zien dat ons team veel potentieel heeft. Onze trouwe en geduldige trainers, Ingmar en Marc, zijn 
wekelijks bezig om dit potentieel vorm te geven. 
 
We zouden de ontzettend leuke sfeer en het samenhorigheidsgevoel niet meer kunnen missen! 

NIEUWE ONTWIKKELING: VROUWEN 30+ 
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Een aantal teams sprong er op sportief vlak 
bovenuit in seizoen 2016-2017. Hieronder in het 
kort hun verhaal. 
 
 
 

 
LANGE ROAD TO THE FINAL 
Voor de 3e keer in de geschiedenis stond er een jeugdelftal van 
WDS’19 in een bekerfinale. De JO15-1 presteerde dit. Na maar 
liefst 7 overwinningen op rij tegen VCW, Beek Vooruit, Madese 
Boys, Gloria UC, sv Reeshof, Zunder en Good Luck werd op 10 juni 
2017 de finale gespeeld op de velden van TSC. 
 
OOSTERHOUT HEEFT HET NAKIJKEN 
Tegenstander in die finale was v.v. Oosterhout JO15-1. Een 
spannende strijd was het van begin tot eind. Na een 1-0 
achterstand en een 2-1 achterstand waren onze jongens in de 2e 
helft de bovenliggende partij. In 10 min werd de achterstand 
omgebogen naar een 4-2 voorsprong. Enkele minuten voor tijd 
maakte Oosterhout nog 4-3, maar daar bleef het bij. Een 
bijzondere prestatie van dit team dat onder leiding stond van 
Sander van Beek en Wouter van de Vendel.  

KAMPIOENEN 
succesvolle teams 
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MO15 
 
 
 
 
NIEUW TEAM 
Bij aanvang van het seizoen schreef WDS’19 een nieuw 
meisjesteam in voor de competitie. Meisjes onder 15 speelde een 
heel jaar in de 7-tallen competitie. Een team met aanvankelijk 
alleen maar meiden die altijd bij en tegen jongens gespeeld 
hadden. De verwachtingen waren dus vanaf het begin hoog en dat 
is het hele seizoen waargemaakt. 
 
Dit team speelde een najaars- en een voorjaarscompetitie.  
Aanvankelijk speelde dit team maar met 7 speelsters, aan het eind 
van het seizoen was het team gegroeid tot 10 speelsters en 2 
meiden die al wel meetrainden, maar nog geen wedstrijden 
speelden. 
 
MET OVERMACHT KAMPIOEN 
In de najaarscompetitie werd 1 keer verloren van directe rivaal 
DHV. In de voorjaarscompetitie werden alle wedstrijden gewonnen. 
En ook in de beker werd het team pas in de halve finale 
uitgeschakeld. Een ongelofelijk knappe prestatie van het team dat 
bij aanvang van het nieuwe seizoen in de MO17 competitie gaat 
spelen. Ook al hebben een aantal meiden nog lang niet de leeftijd 
voor MO17. Maar wel het talent! Het succesverhaal gaat in het 
nieuwe seizoen gewoon door, het team staat ongeslagen bovenaan 
bij de MO17 (nu wel als elftal) en groeide letterlijk uit zijn jasje 
met bijna 20 speelsters, waardoor er nu ook een nieuw MO15 team 
is opgericht. 
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JO13-1 

Leiders waren in dit topseizoen Corne Janssen en Edwin van 
Gennip (oud wds speler en zoon van oud-jeugdvoorzitter Harry). 
Trainers Alexander Rohde en kampioenenmaker Arno Vissers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEK-AAN-NEK RACE MET TVC/BREDA 
WDS'19 JO13-1 is geheel onverwachts toen bijna iedereen in de 
veronderstelling was dat de tweede plaats zou worden behaald 
kampioen geworden in de tweede klasse. 
  
Het gehele seizoen wisselde het talentvolle team stuivertje met 
TVC Breda JO13-1 om de koppositie. Een paar weken voor het 
einde van de competitie leek de strijd in het voordeel van TVC 
Breda beslist te worden in de uitwedstrijd bij TVC Breda. Toch 
bleef het ook daarna spannend. WDS’19 JO13-1 kwam uiteindelijk 
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weer gelijk in punten. Maar had wel nog een slechter 
doelgemiddelde.  
 
TOEN NIEMAND HET MEER VERWACHTTE… 
De laatste competitiezaterdag moest de beslissing brengen. Dat 
was op zaterdag 6 mei. Toen de uitwedstrijd bij Gloria UC in 
Baarle-Nassau in een gelijkspel eindigde geloofde niemand meer 
in het kampioenschap. Later op de dag zou TVC Breda aan een 
gelijkspel bij Zundert genoeg om de titel op te eisen. Dat voetbal 
toch voetbal blijft bleek wel. Zundert deed zijn sportieve plicht en 
won met 1-0. Het team van trainers Arno Vissers en René Brouwer 
en leidster Bianca van Zalen was uiteindelijk toch nog kampioen. 
Hierbij hoorde tevens een promotie naar de 1e klasse. Het is al 
weer wat jaren geleden dat er bij WDS’19 een jeugdteam op dat 
niveau speelde.  
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Vijf jaar nadat de leden ‘Samen en 
Vooruit’ vaststelden, is het weer een 
goed moment om met elkaar te kijken 
waar we staan. Dit doen we aan de 
hand van de toen gestelde doelen voor de korte 
termijn. 
 

 

VOETBAL  
 
WDS’19 ZET IN OP SCHOLING VAN KADER 
HET OPLEIDEN VAN SPELERS STAAT CENTRAAL 
AANDACHT VOOR VOETBALTECHNIEK 
WDS’19 is altijd bereid om voor zijn jeugdtrainers een 
trainersopleiding te vergoeden. De samenwerking met NAC werd in 
beginsel gezien als een extra voor ambitieuze jeugdtrainers die via 
WDS’19 een cursus volgden. Helaas had dit ook een keerzijde, 
namelijk dat 2 talentvolle jeugdtrainers er voor hebben gekozen 
om bij NAC of elders te gaan trainen.  
 

SAMEN EN VOORUIT 
ons beleidsplan – een tussenstand 
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Het blijft evenwel moeilijk om met een beperkt budget de juiste 
trainers op ieder team te plaatsen. In de toekomst wordt nog meer 
ingezet op scholing van het aanwezige bestand aan jeugdtrainers.  
 
Sinds een jaar leidt WDS’19 ook zijn (toekomstige) scheidsrechters 
op. In eerste instantie zijn 2 junioren opgeleid tot 
pupillenscheidsrechter. In het huidig seizoen volgen nog eens 8 
jeugdleden die jeugdwedstrijden gaan fluiten. Ook loopt bij 
WDS’19 de enige vrouwelijke clubscheidsrechter van Breda haar 
wedstrijden te fluiten. 
en op gekwalificeerd kader; trainers, leiders en scheidsrechters. 
 
 

GROEI  
 
WEGWERKEN ‘GATEN IN DE JEUGDAFDELING’ 
GROEI MEISJESTEAMS, SENIORENTEAMS 
VOLWAARDIGE SELECTIE VAN TWEE TEAMS 
 
Waar het aantal vrouwen en meisjes in die 5 jaar nagenoeg 
verdubbelde, nam ook het aantal mannen en jongens met 69 leden 
toe. Deze toename is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de 
groei bij de mannen senioren (63).  
 
We zijn er dus nog niet, want het aantal instromende pupillen bij 
de jongens is het laatste jaar weer aan het afnemen. Dit zorgt er 
dan op een latere leeftijd voor dat er te grote kwaliteitsverschillen 
in de juniorenteams kunnen ontstaan. Waardoor het voor goede 
voetballertjes minder aantrekkelijk wordt om bij WDS’19 te 
voetballen. In een poging om de instroom bij de pupillen te 
vergroten, is kortgeleden gestart met een pupillenschool op de 
woensdagmiddag.  
 
Wel is het zo dat de hoogste jongensteams vanaf JO17-1 t/m JO9-
1 weer in de 2e klasse of hoger spelen dit seizoen. 3 jaar geleden 
hadden we nog maar één team op dat niveau. 
 
Dit seizoen is er voor het eerst een doorlopende lijn bij het 
meisjesvoetbal, dat wil zeggen dat we met 4 meisjesteams 
vertegenwoordigd zijn van MO11 tot en met MO17. Zo kunnen we 
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ook elk voetballend meisje in een team laten spelen met 
teamgenoten in de eigen leeftijd. WDS’19 is hard bezig om “de” 
vereniging in de Haagse Beemden te worden waar meisjes en 
vrouwen het best vertegenwoordigd zijn. Procentueel gezien zijn 
we zelfs de voetbalvereniging met de meeste vrouwen en meiden 
van de gehele gemeente Breda (20,4%), waar het meisjes- en 
damesvoetbal overigens erg versnipperd blijft. 
 
Ook het vermelden waard is dat WDS’19 sinds enkele jaren 2 
volwaardige selectieteams (Heren 1 en 2) op de been brengt met 
momenteel tegen de 40 spelers. In 2012 was ons tweede elftal nog 
een recreatief team. 
 
ONTWIKKELING LEDENAANTAL AFGELOPEN 5 JAAR 
*peildatum 1 oktober in elk seizoen 

*Seizoen: ’12-‘13 ’13-‘14 ’14-‘15 ’15-‘16 ’16-‘17 ’17-‘18 

Senioren mannen 
+ kader 

143 143 181 181 192 206 

Junioren jongens 66 52 58 70 67 80 

Pupillen jongens 91 116 109 112 108 83 

Totaal 
mannen/jongens 

300 311 348 363 367 369 

Senioren vrouwen 
+ kader 

23 32 38 34 37 41 

Junioren meisjes 20 25 28 32 26 27 

Pupillen meisjes 8 7 12 15 24 27 

Totaal 
vrouwen/meisjes 

51 64 78 81 87 95 

Totaal aantal 
leden 

351 375 426 444 454 464 
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ORGANISATIE 
 
WDS ’19 VOLDOET AAN ALLE VOORSCHRIFTEN 
Het gaaat hierbij om rapportage, archivering, etc) met 
transparantie als uitgangspunt. Terugkijkend hebben we dit prima 
op orde. Elk jaar ligt is er een goedkeurende verklaring door de 
kascommissie afgegeven. Ook dit jaarverslag is een voorbeeld om 
transparant te zijn als club naar haar leden en stakeholders. Een 
mooie traditie die we zeker in ere moeten houden. De statuten en 
reglementen worden correct nageleefd. 
 
UITWERKEN EN IMPLEMENTEREN VRIJWILLIGERSPLAN 
De afgelopen jaren zijn er veel mutaties geweest bij de 
vrijwilligers. Gelukkig zijn er nieuwe vrijwilligers bijgekomen, maar 
helaas ook afgevallen. Per saldo merken we dat bij vrijwel alle 
commissies WDS’19 vrijwilligers te kort komt. Een situatie die bij 
meerdere verenigingen voorkomt, maar één die we bij WDS’19 
absoluut willen verbeteren.  
 
Er is gekozen voor het invoeren van een vrijwilligersbijdrage van 
30 euro. Deze is terug te verdienen door de leden door het 
uitvoeren van verschillende taken tbv WDS’19. Het doel was om zo 
meer leden te betrekken bij de vereniging. In de praktijk heeft dit 
niet tot het gewenste resultaat geleid en wordt de bijdrage door 
onze leden gezien als een ‘contributieverhoging’. 
 
Om vooral de communicatie tussen het bestuur en de vrijwilligers 
beter te laten verlopen zijn we voornemens een 
vrijwilligerscoördinator aan te stellen. Het doel is om hiermee 
beter in gesprek te blijven met de vrijwilligers en waar nodig 
sneller en beter mee kunnen denken naar oplossingen. 
Onze barcommissie is helaas nog erg mager gevuld, steeds weer 
komt het in de weekenden op dezelfde schouders neer als het gaat 
om bijvoorbeeld barbezetting. Dit is erg jammer om te zien. Het is 
echt noodzakelijk dat we extra handjes krijgen achter de bar en 
hier willen we dan ook graag nog jullie aandacht voor vragen. Het 
1e en het 4e geven gelukkig al een goed voorbeeld, zij gaan om 
beurten zorgen dat de kantine op de vrijdagavonden is voorzien 
van bezetting, ook doordeweeks hebben we nu vaste mensen 
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achter de bar staan zodat de kantine iedere avond tussen 18.00u 
en 20.00u is geopend. Zo kunnen bijvoorbeeld de ouders van de 
jeugdleden tijdens de training van hun kinderen even een bakje 
koffie halen. 
We zouden het enorm op prijs stellen als er meer aanmeldingen 
voor bardiensten in het weekend zouden komen, zodat onze 
barcommissie eindelijk de welverdiende versterking krijgen. Als we 
allemaal onze vrijwilligersvergoeding terug zouden gaan verdienen 
dan is de bar continue voorzien van voldoende mensen en krijgt 
de barcommissie tijd voor het organiseren van leuke activiteiten. 
 
We merken dat alle vrijwilligers het hart op de goede plaats 
hebben zitten en hun uiterste best doen voor WDS’19, soms is het 
zo dat de vrijwilligers wel heel veel hooi op hun vork hebben en we 
hopen dan ook nog steeds op versterking. WDS is erg trots op haar 
vrijwilligers, zij verzetten met zijn allen verschrikkelijk veel werk 
en we hopen daar nog veel meer vrijwilligers bij te mogen 
verwelkomen. Met zijn allen maken we onze vereniging steeds 
beter! 
 
PROJECTEN EN VACATURES ONLINE 
In het vervolg op het vrijwilligersplan is het de bedoeling om een 
overzicht van gevraagde functies, taken en werkzaamheden online 
te plaatsen. Onze leden hebben op deze manier een eenvoudig 
overzicht van welke hulp wordt gevraagd. Tot op heden is dit nog 
niet goed van de grond gekomen.  
 
BESTUURLIJKE CONTINUÏTEIT 
Onze vereniging bestaat ondertussen al weer 98 jaar en ook dit 
jaar zijn er de nodige wisselingen van de wacht geweest. Zo zijn er 
helaas nog een aantal bestuurlijke taken waar we nog steeds op 
zoek zijn naar vrijwilligers die deze taken willen gaan vervullen. 
Zoals hopelijk wel bij iedereen bekend is zijn we nog steeds op 
zoek naar een nieuwe voorzitter en jeugdvoorzitter. Met andere 
woorden is het nog steeds lastig om te zorgen voor continuïteit 
binnen het bestuur van WDS’19.  
Het beeld is helaas dus niet anders dan voorgaande jaren. Iets 
waar we graag verandering in willen zien. Dat is ook de reden dat 
we vooral op zoek zijn naar een stabiele basis in het bestuur en de 
verschillende commissies. Onze visie is om te focussen op de basis 
alvorens vol aan de slag te gaan met allerlei nieuwe dingen. Om 
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die reden hebben we een aantal nieuwe functies in het leven 
geroepen, waaronder een vrijwilligerscoördinator. 
Natuurlijk blijven we wel oog houden voor nieuwe ontwikkelingen 
en doen we ons best om binnen de vereniging steeds plaats te 
houden voor vernieuwing.  
 
 

UITSTRALING 
 
IMPLEMENTEREN KLEDINGPLAN 
Het kledingplan is de afgelopen jaren goed uitgerold. Alle teams 
worden aan het begin netjes voorzien van een nieuw tenue en ook 
de jeugd ontvangt bij inschrijving een ‘extra’ trainingstenue. 
Hiermee hebben we een mooi aanbod naar potentieel nieuwe 
jeugdleden. 
Het liefst zien we dat op de training alle kinderen in het 
trainingstenue trainen, maar begrijpen ook dat het shirt van Messi, 
Ronaldo of Neymar tot de verbeelding spreekt.  
Om te zorgen dat het kledingplan duidelijk is voor alle leden wil 
het bestuur nog een kledingreglement gaan opstellen. 
 
AANDACHT VOOR SOCIALE MEDIA EN MULTIMEDIA 
Ondanks de groei van het gebruik van de diverse media is het 
gebruik nog beperkt. Er zijn nog heel veel mogelijkheden om onze 
facebook en internetpagina te versterken en social media is 
eigenlijk niet meer weg te denken uit onze samenleving. 
Om dit de komende jaren te verbeteren hebben we wel de nodige 
handjes nodig; iedereen kan verslaggever zijn van een wedstrijd. 
Of zorgen voor een leuk stukje  dat hoort bij een activiteit. 
 
 

VERBINDING 
 
 
WE SPREKEN ELKAAR AAN 
WE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR ONS GEDRAG 
Dit is een thema die niet alleen bij WDS’19 actueel is, maar ook 
binnen onze samenleving. De afgelopen jaren is de betrokkenheid 
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toegenomen en zijn veel leden mondeling betrokken met onze 
mooie vereniging. Vaak merken we nog dat er veel speelt binnen 
onze vereniging, maar dit niet altijd het bestuur bereikt. Willen we 
een transparante en open vereniging zijn, dan moeten we kijken 
hoe we dit kunnen bereiken. 
Natuurlijk kunnen we elkaar nooit genoeg complimenten geven en 
aanspreken op elkaars gedrag. Er zijn nog steeds momenten te 
noemen waarop leden elkaar beter mogen aanspreken. Neem 
hierin zelf het goede voorbeeld en anderen zullen volgen. 
 
PROJECTMATIG WERKEN, BESTUUR FACILITEERT 
De afgelopen jaren zijn er vele mooie activiteiten georganiseerd 
door onze leden. Gaaf om te zien! We geloven er heilig in dat het 
organiseren van activiteiten bijdraagt aan een gezellige en 
verbonden vereniging. Een betere structuur zou helpen om het 
aantal activiteiten te vergroten. Een paar jaar geleden is 
voorgesteld om een stappenplan danwel handleiding op te stellen. 
Helaas is dit nog niet goed van de grond gekomen. 
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NACHT VAN WDS IS  TERUG 
 
 
 
Na enkele jaren geen nacht van WDS, was er het afgelopen seizoen 
gelukkig weer een editie van dit gezellige fenomeen van WDS’19. Met 
meer dan 35 kinderen en ongeveer net zoveel vrijwilligers werd er 
afgetrapt met het welbekende Wilco de Vree bokaal en een 
spannende dropping. Nadat iedereen weer veilig bij WDS was 
aangekomen gingen de kinderen na een bed Bingo in de kantine van 
WDS’19 ‘slapen’.  
 
De volgende dag werd iedereen om 07:00 uur gewekt en begonnen 
we de dag uiteraard met een fanatieke ochtendgymnastiek. Waarna 
alle sportkleding werd aangedaan voor het Meerkamp. Tijdens deze 
meerkamp mochten de kinderen een parcours afgaan met o.a. 
penalty- & puntenschieten, estafette, skippy voetbal en als klap op 
de vuurpijl een stormbaan. 
 
Wij hebben ervan genoten om alle blije gezichten van de kinderen te 
zien en willen dan ook iedereen uitnodigen om volgend jaar weer 
aanwezig te zijn bij de Nacht van WDS 2018! 
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We leiden bij WDS ’19 jongens en meisjes op van 
wie we hopen dat ze ooit succesvol zullen zijn in 
onze mannen- over vrouwenselectie. Beide 
hadden een jaar waarin het net niet lukte om 
aan het eind van het seizoen voor vuurwerk te 
zorgen. 

 
 

DE MANNEN 
 
LANGZAME START – WEL PERIODETITEL 
Dit seizoen kwam ons vlaggenschip uit in de vierde klasse. Onder 
leiding van trainer René Brevé was het zaak om in deze klasse 
bovenin mee te draaien. Het seizoen begon echter slecht voor Heren 
1. De eerste wedstrijd werd verloren van Terheijden, en ook de 
resultaten in de daaropvolgende wedstrijden waren te wisselvallig om 
meteen de aansluiting bij de top te vinden. Pas enkele wedstrijden 
voor de winterstop kwam er, zoals in veel van de voorgaande 
seizoenen het geval was, een stijgende lijn in de resultaten. WDS ’19 
wist steeds vaker de 3 punten te pakken. Omdat de resultaten van de 
andere teams in de competitie ook zeer wisselvallig waren, steeg ons 
vlaggenschip iedere week op de ranglijst. Ook de tweede periode 

SELECTIES 
vlaggenschepen – net niet 
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werd binnen gehengeld, een ‘prijs’ die recht geeft op het spelen van 
nacompetitie voor promotie naar de derde klasse.  
 
TRAINER VALT WEG 
Met in het achterhoofd de gedachte dat in ieder geval nacompetitie 
was afgedwongen gingen de heren de derde en laatste periode in. In 
deze periode zou ook de uiteindelijke kampioen bekend worden. In 
deze vreemde competitie waren er heel lang veel teams die zich 
uiteindelijk nog tot kampioen konden kronen. Ook WDS was hierop 
een grote kanshebber. Andere kanshebbers waren teams als DIA, 
UVV, VVR en SC EMMA. Met het einde van de competitie in zicht was 
het doel dan ook op kampioen te worden. Te vaak werd Trainer René 
Brevé had echter niet het gevoel dat de echte wil om te winnen niet 
aanwezig was. Vaak kwam WDS ’19 slecht de kleedkamer uit en gaf 
in de tweede helft een zeker lijkende overwinning uit handen. Brevé 
trok zijn conclusies en stapte, met nog enkele wedstrijden en de kans 
op het kampioenschap in het vooruitzicht, op als trainer van het 
vlaggenschip. Dit toch wel tot verbazing van velen. 
 
BIJNA NOG KAMPIOEN 
Voor de laatste paar wedstrijden werd Wouter 
van de Vendel aangesteld als interim-trainer. 
Onder Van de Vendel bleef WDS ’19 in de race 
om kampioen te worden. Uiteindelijk zou de 
beslissing pas op de laatste speeldag vallen, 
nadat WDS in de speelronde daarvoor in een 
waar voetbalgevecht de kampioensdroom van 
VVR in duigen had geschoten. Met UVV als 
lijstaanvoerder en WDS op slechts één punt 
achterstand, was WDS afhan kelijk van het 
resultaat van UVV. De mannen moesten zelf wel 
winnen van het reeds gedegradeerde Advendo, 
wat op voorhand geen probleem leek. De 
overwinning werd binnengesleept, al kostte 
deze flink wat moeite. Daarna was het wachten 
op de score in de andere wedstrijd. Helaas 
bleek UVV gewonnen te hebben, waardoor zij 
zich tot kampioen konden kronen. Voor WDS ’19 wachtte de 
nacompetitie, nadat zowel de tweede als de derde periode gewonnen 
werden.  
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THRILLERS TEGEN NIEUWKUIJK 
In de nacompetitie mochten de heren afreizen naar Nieuwkuijk, om 
hier tegen de plaatselijke voetbalvereniging aan te treden. Na een 0-
2 voorsprong werd uiteindelijk toch met 3-2 verloren. Dit ging 
gepaard met veel gele en twee rode kaarten, waardoor WDS ’19 in de 
return op sportpark Paradijs met een gehavend elftal stond. Deze 
wedstrijd moest met minimaal twee doelpunten verschil gewonnen 
worden om door te gaan naar de volgende ronde. Dit resultaat werd 
bijna behaald; WDS ’19 stond na 90 minuten met 2-0 voor. Diep in 
blessuretijd wist Nieuwkuijk echter de 2-1 te maken, waardoor 
verlenging volgde. In deze verlenging scoorde de tegenstander 
nogmaals, en de moegestreden mannen van WDS wisten geen goal 
meer te produceren. Hierdoor sloot WDS ’19 1 het seizoen af met met 
nog een seizoen in de vierde klasse in het vooruitzicht. Volgend 
seizoen zullen de heren onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer 
Johan Dijkstra weer volop strijden om promotie af te dwingen! 
 
 
 

DE VROUWEN 

 
NIEUWE GEZICHTEN EN PLEZIER 
Seizoen 2016/2017 ging de boeken in als een leuk en gezellig 
seizoen, waarin helaas wel het kampioenschap mis is gelopen. Maar 
dat mocht de pret niet deren.   
 
Er waren nieuwe aanwinsten voor het damesteam. Lotte kwam over 
van de meisjes, Marieke kwam terug en er waren nieuwe dames die 
zich hadden ingeschreven. Het seizoen werd gestart met een 
trainingskamp, waardoor het team dichter tot elkaar kwam. 
Gezelligheid in het team was er zeker. Niet alleen door de grappen en 
grollen van de dames, maar ook dankzij het enthousiasme die trainer 
Robèrt Rommers met zich meebracht.  
 
HECHT TEAM 
De dames begonnen het seizoen goed en draaiden lang bovenin mee. 
Veel wedstrijden werden gewonnen en er was snel sprake van 
meerdere titelkandidaten. Hoe geweldig was de 2-2 uitslag bij 
favoriet SC Emma! En de 4-0 thuis tegen Raamsdonk. Mooie 
overwinningen die dik en dik verdiend waren door mooi spel en hard 
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werk. De kleedkamerselfies vlogen door de groepsapp en het 
enthousiasme werd gedeeld op Facebook. De sfeer was top! Het werd 
nog mooier, toen bekend werd dat trainer Robèrt besloot om zijn 
contract als te verlengen. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook 
daarbuiten werd er genoeg beleefd. Nieuwe WDS’19 telgen zagen het 
levenslicht en nieuwe zwangerschappen werden aangekondigd. 
Superleuk uiteraard! Alles werd met elkaar gedeeld en gevierd. 
 
GEEN SUCCES, WEL GENOTEN 
Na de winterstop wilden de dames uiteraard knallen om uiteindelijk 
het seizoen te bekronen. De race was nog in volle gang. Echter 
werden er ook wedstrijden verloren. Lang hadden de dames het nog 
in eigen hand, maar zij waren uiteraard niet het enige team dat het 
kampioenschap als doel had. Uiteindelijk werd het kampioenschap 
niet binnen gehaald, maar kan er teruggekeken worden naar een 
seizoen waarin het aan plezier en gezelligheid niet ontbrak. De sfeer 
creëer je tenslotte met z’n allen. In seizoen 17/18 gaan ze er weer 
tegenaan!  
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Seniorenteam Heren 4 (voorheen Heren 6) wortelt zich steeds meer en meer binnen onze 
vereniging en zijn inmiddels een bekend gezicht op sportpark Paradijs! 
Naast de wedstrijden die zij spelen; draaien zij hun handen niet om voor een klusje, het 
aanmoedigen van het 1e of het draaien van de bardiensten op vrijdagavond. Bij de belangrijke 
voorlaatste wedstrijd van WDS 1 tegen VVR in Rijsbergen zorgden zij zelfs voor vuurwerk en heuse 
spreekkoren.  
 

WDS 4 - STEEDS MEER THUIS 
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2017 was zonder meer een bijzonder jaar voor 
het Nederlandse meiden- en vrouwenvoetbal. 
Breda was zelfs speelstad van het Europees 
Kampioenschap. En bij WDS ’19 hebben we er 
volop van meegenoten. 

 
WDS ’19 – MEESTE MEIDEN VAN ALLEMAAL! 
Het voetbal voor meisjes heeft in de afgelopen jaren een enorme 
toename gekend in voetbalmeisjes. Procentueel is WDS’19 de 
grootste meisjesvereniging in Breda afgelopen seizoen hebben wij 
ons 100e meisje mogen verwelkomen, super voor onze vereniging. 
Daarnaast hebben we als WDS’19 een aantal fantastische projecten 
mogen doen. 
  
BFF-DAG  
In samenwerking met de 
gemeente Breda en de 
provincie Brabant 
hebben we eind mei een 
BFF (Best Football 
Friends) mogen 
organiseren. Bijna 70 
meisjes van breda en 

WEURO 2017 
Meidenvoetbal centraal 
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omstreken hebben hieraan deelgenomen. Een grandioos succes 
zeker omdat dit de grootste BFF dag van Brabant is geweest. Het 
was een fantastische dag!  
 
 
VOETBALFESTIVAL  
In aanloop naar het EK voor vrouwen heeft WDS’19 in 
samenwerking met de KNVB, Gemeente Breda en Breda actief het 
voetbalfestival mogen organiseren. Ook dit was een daverend 
succes. Hier mochten meisjes aan deelnemen die al voetbalden 
maar ook meisjes die nog niet voetbalden. Met ook bijna 70 
meisjes was dit een enorm succes. Er waren bekende gasten 
aanwezig zoals Jade Adan (keeper FC Twente) en Roxanne “Rocky” 
Hehakaija die de dag aan elkaar praatte. 
 
OP HET EK-PODIUM 
Onze meiden van de teams onder 11, onder 13 en onder 17 waren 
goed vertegenwoordigd tijdens de EK wedstrijden, die in 
Nederland in het Rat Verlegh stadion plaats vonden. Zo waren de 
meisjes van onder 11 en onder 13 vooral te vinden in de Line-up 
en de meiden van de onder 17 vooral als ballenmeisjes 
vertegenwoordigd. Eerder waren zo ook vertegenwoordigd bij de 
oefen wedstrijd Nederland - Japan waar ze ook in de line-up 
vertegenwoordigd waren. 
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Zoals ieder jaar geven we ook in het jaarverslag 
weer een korte blik op de financiële situatie van 
de vereniging. De uitgebreide cijfers worden 
gepresenteerd op de algemene 
ledenvergadering. 
 

OPNIEUW ZWARTE CIJFERS 
Als 5e jaar achter elkaar kunnen we het seizoen weer met zwarte 
cijfers afsluiten.  
 
Het positieve resultaat bedraagt na afschrijvingen € 2.113,21. 
 
Helaas zijn we nog niet in staat om de reserves flink op te bouwen. 
 
ACHTERBLIJVENDE INKOMSTEN 
Aan de inkomsten kant blijkt helaas dat de kantine inkomsten 
achterblijven. Vooral de inkomsten in november vielen flink tegen. 
Daarnaast was de omzet van de nacompetitie tegenvallend i.v.m. de 
promotie van N.A.C. en ging het 7 tegen 7 toernooi niet door. Vanaf 
december hebben we wel een pinautomaat in gebruik en je ziet dat er 
steeds meer mensen gaan pinnen dus dat is erg positief.  
 
 

FINANCIEN 
stabiel en positief  
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SPONSORING TREKT AAN 
Dit seizoen viel de sponsoring weer tegen. Door tijdgebrek is er bijna 
niks aan gedaan. De sponsoring wordt volgend seizoen opgepakt 
door Wesley. Hij heeft al een flink aantal sponsoren gecontracteerd 
dus voor volgend seizoen ziet het er stukken beter uit. 
 
CONTRIBUTIES 
We hebben van de vrijwilligersbijdrage in de contributie een bedrag 
van rond de € 3.000,00 overgehouden. Helaas hebben we het 
volledige contributie bedrag nog niet mogen ontvangen. Deze 
vorderingen zijn overgedragen aan het incassobureau. 
 
MEEVALLERS 
Aan de uitgaven kant hadden we een positief voordeel bij de 
veldhuur. Deze zat nog niet in de begroting van vorig jaar omdat nog 
niet bekend was hoeveel we zouden terug krijgen.  
 
We zien verder dat we de uitgavenkant onder controle hebben. 
Uiteraard blijven we continu bezig om de uitgaven te laten dalen. 
 
NAAR DE TOEKOMST 
Voor het volgende seizoen moeten we echt de inkomsten flink gaan 
verhogen. Dit omdat we dan meer kunnen reserveren en nergens 
meer van afhankelijk zijn. 
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
 
De kascommissie heeft het afgelopen boekjaar per kwartaal de 
boeken doorlopen en een eindcontrole in oktober uitgevoerd. Van 
deze controles is iedere keer een verslag gemaakt en ter informatie 
aan het bestuur gezonden.  
 
De volgende stukken zijn gecontroleerd 

- Balans 2016-2017 
- Grootboekkaarten 2016-2017 
- Verlies- en winstrekening 2016-2017 
- Bank en kasboek 2016-2017 
- Contant geld.  

Opmerkingen bij de balans 2016-2017 
Nog te ontvangen contributies is redelijk hoog: € 6.441,83.  
 Het niet betalen van de contributie is nadelig voor de club en voor de 
verhouding tussen betalende en niet betalende leden. Het bestuur 
doet er veel aan om dit te innen maar kan het niet zonder de extra 
hulp van trainers en teamleiders.  

Op- en aanmerkingen bij de verlies- en winstrekening 2016-2017 
Baten 

- Via “Sponsoring en donateurs” wordt er helaas nog te weinig 
geld opgehaald. Dit is iets wat al een aantal jaren speelt. 
Wesley gaat zich hier nu hard voor maken en de eerste tekenen 
zijn positief. Help hem hierbij. 

- Actie en loterijen: De vriendenloterij en de grote club-actie 
kunnen veel meer opbrengen als we hier meer de focus 
opleggen.  

Lasten 
- Huisvestingskosten: 

o Elektra kosten door zonnepanelen gedaald met van 
43.000 naar 9.000 kWh ( -4000 euro).Netto verbruik is 
nu gelijk aan Tornado.    

o Warmte kosten:  5000  Euro per jaar. 

De kascommissie 
We zijn het seizoen begonnen met 3 kascommissie leden en een 
reserve lid (Andrea Stahle). Thom is overgestapt naar het bestuur en 
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fungeert hier nu als secretaris. Andrea was niet beschikbaar doordat 
zij ook meerdere rollen heeft hierdoor gingen Gijs en Willem met zijn 
2-en verder. 
 
Herverkiezing van de leden: Willem wil graag in gesprek over 
mogelijkheden om door te gaan als kascommissie lid. Op dit moment 
kan hij geen garantie geven om voor drie jaar door te gaan. 
 
De kascommissie is op dit moment dringend op zoek naar een 
reserve lid en eventuele vervanging voor Willem. 
 
De kascommissie is blij dat er binnen het bestuur veel aandacht is 
voor het financiële welzijn van WDS’19.  
 
De kascommissie adviseert de ALV het bestuur van WDS’19 decharge 
te verlenen voor de gevoerde financiële administratie over het 
seizoen 2016-2017. 
 
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. 
 
Als laatste een compliment aan Marcel de Coole die dit jaar de taak 
als penningmeester met volle inzet heeft uitgevoerd, het geen veel 
werk en tijd heeft gekost. 
 

Breda, 22 oktober 2017 
 
 
Gijs Driesprong    Willem Scholte 
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De vorige pagina’s hebben we vooral gekeken 
naar het afgelopen jaar en hoe we zijn gegroeid 
ten opzichte van ons beleidsplan. Bij het 
schrijven van dit jaarverslag is het nieuwe 
seizoen reeds een paar maanden oud en zijn we 
druk bezig om naar de toekomst te kijken. 
Hieronder een aantal plannen waar we extra 
aandacht aan willen gaan geven. Wat zijn de 
belangrijkste plannen? 
 
 

BESTUURIJKE CONTINUÏTEIT EN ACTIVERING VRIJWILLIGERS 
 Er zijn binnen het bestuur nog een aantal vacatures. Het gevolg 
hiervan is dat veel van de dagelijkse activiteiten door een beperkt 
aantal mensen worden opgepakt. Dit zorgt voor een hoge werkdruk. 
Dit geldt ook voor het aantal inzetbare vrijwilligers. Daarnaast zijn er 
veel leuke ideeën die niet goed opgepakt of uitgewerkt kunnen 
worden. Eén van de hoofddoelen voor komend seizoen is dus het 
invullen van de vacante posities en het verder optimaliseren van het 
vrijwilligersbeleid. 
 
 
 

VOORUITBLIK 
blijven bouwen 
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JUBILEUMJAAR 2019-2020 
Nog maar twee seizoenen te gaan en dan bestaat de oudste 
amateurvereniging van Breda 100 jaar! Een historisch moment waar 
we als vereniging zeker bij stil moeten en willen staan. Het liefst met 
een groots spektakel, zodat we hier nog jaren aan kunnen blijven 
denken.  
 
Het komende seizoen moeten we dus veel energie gaan steken in de 
organisatie van ons jubileumjaar. Mocht je als lid nog leuke ideeën 
hebben omtrent het vieren van ons jubileum, laat dit dan weten aan 
de jubileumcommissie. 
 
ONDERHOUD COMPLEX 
Ondanks de mooie verbeteringen aan het complex van WDS’19 
(kleedlokalen, kantine, duurzaam energieproject, vergaderruimte cq 
spelershome) zijn er nog genoeg zaken die onze aandacht verdienen. 
Hiervoor gaan we als bestuur kijken wat we hiervan komend seizoen 
en de seizoenen daarop kunnen gaan oppakken en hoe we 
onderhoud van ons complex structureel kunnen borgen cq 
verbeteren. 
 
TECHNISCH PLAN ONTWIKKELING JEUGDVOETBAL T/M 9 JAAR 
Onze jeugd is één van de belangrijkste pijlers van onze vereniging. 
Willen we blijven groeien als vereniging op het gebied van leden en 
kwaliteit van onze teams, dan moeten we beginnen bij de basis. We 
hebben dan ook het idee om voor de jongste jeugd een extra training 
te gaan faciliteren. Baltechniek en spelen staat bij deze training 
centraal. Deze training is een extra aanbod voor onze leden, maar 
ook niet-leden kunnen van deze training (tegen betaling) gebruik 
maken. Hierdoor proberen we extra aantrekkelijk te zijn voor nieuwe 
leden en kinderen op een leuke manier in contact te brengen met 
voetbal. Ook zijn wij van plan om NAC hierbij te betrekken.. 
 
CONTRIBUTIEVERHOGING? 
De afgelopen jaren hebben we op financieel gebied een mooie 
ontwikkeling laten zien. Willen we op dit vlak verder groeien als 
vereniging dan moeten we kritisch blijven kijken naar onze kosten en 
inkomsten. Voor deze laatste zijn we sterk afhankelijk van de 
contributie van onze leden, barinkomsten en sponsoring. Op het 
gebied van contributie hebben we een zeer mooi aanbod naar onze 
(jeugd-)leden. Zeker als je het vergelijkt met de andere 



30           WDS ’19 JAARVERSLAG 2015-2016 
 

voetbalverenigingen in Breda. Echter merken we als bestuur dat we 
voor de uitvoering van alle activiteiten meer inkomsten nodig 
hebben.  In 2017/2018 gaan we als bestuur de mogelijkheden verder 
onderzoeken. Mocht de conclusie zijn dat we de contributie gaan 
verhogen, dan gaan we dit onderbouwd presenteren en ter 
goedkeuring voorleggen aan onze leden. 
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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 
 

TOT SLOT 
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Redactie:  

Bestuur WDS ‘19 

Foto’s: 

Diverse enthousiaste WDS’ers 

 

Informatie/Download: 

http://www.wds19.nl 

 

Breda, oktober 2017. 

 

COLOFON 


