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WDS ’19 is een oude vereniging. De oudste nog bestaande 

amateurvereniging van de stad Breda zelfs. Als eerste voetbalvereniging na 

NAC zullen we over 7 jaar ons eeuwfeest gaan beleven. Daar zijn we trots op.  

Onze vereniging heeft in de 93 jaar die nu achter ons liggen aan de basis 

gestaan van heel veel verhalen. Verhalen over mensen en over teams. 

Verhalen over ballen op de paal of tegen de touwen en over ouders langs de 

zijlijn. Succesverhalen over promoties en kampioenschappen. En 

reisverhalen, zoals dat van de verhuizing naar de Haagse Beemden in 1990. 

Maar ook horrorverhalen over degradaties of ernstige blessures. In dit 

verslag willen wij u het verhaal van het seizoen 2011-2012 vertellen. Dat 

doen we in woord en in beeld. En vanuit alle invalshoeken, zowel bestuurlijk, 

financieel als vanuit de leden.  

 

Met het opleveren van dit jaarverslag starten we een nieuwe 

traditie, zodat alle verhalen van de vereniging WDS ’19 in de 

toekomst nagelezen en –verteld kunnen worden. Daarnaast leggen 

we met dit verslag verantwoording af over de wijze waarop de 

vereniging in het afgelopen seizoen is bestuurd en geven we 

invulling aan de zaken die het Burgerlijk Wetboek op dit vlak 

voorschrijft. Maar bovenal bieden we u dit verslag aan om te laten 

zien, dat de vereniging gezond en vol energie op weg gaat naar 

haar eeuwfeest. 

 

 

 

 

 

 

 

JAARCIJFERS 

VOORWOORD 
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Dit verslag zal ter vaststelling worden aangeboden aan de 

Algemene Ledenvergadering op 17 september 2012. 

 

 

 

 

het bestuur, 

 

Franck Pijpers 

secretaris               d.d. 

 

Marcel de Coole 

penningmeester             d.d. 

 

Wesley Merkx 

commerciële zaken            d.d. 

 

Danny van Bijnen 

technisch jeugdcoördinator          d.d. 

 

Tim Jongbloed 

seniorenzaken              d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       [INVOEGEN COLLECTIEVE FOTO VAN BESTUUR – 1 AUG NEMEN] 
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De vereniging WDS ’19 heeft aan het eind van het seizoen 2011-2012 

ongeveer 400 leden. Die leden hebben allemaal een eigen verhaal. Het voert 

te ver om al deze verhalen op te nemen in dit verslag. Daarom is uit deze 

verhalen een selectie gemaakt. Ook doen we verslag van een aantal voor de 

vereniging belangrijke dossiers. 

 

Hoogte- en dieptepunten 
 

 

Midden in de maand juli 2011, als de meeste leden nog genieten 

van hun vakanties, begint het WDS-jaar in mineur. Plotseling en 

onverwachts overlijdt onze materiaalman Johan van Elshout. Johan 

heeft jarenlang een onuitwisbare indruk achter gelaten op de 

vereniging. Het was bijna onmogelijk een bezoek te brengen aan 

sportpark Paradijs zonder te kunnen zien hoe Johan zijn bijdrage 

leverde aan het mogelijk maken van trainingen en wedstrijden voor 

onze teams. Johan werd 56 jaar. 

 

Een voor de vereniging bijzonder moment doet zich voor in de 

Euroborg. Virgil van Dijk, opgegroeid in de Haagse Beemden en 

begonnen in de jeugd 

van WDS ‘19, breekt 

door bij FC Groningen 

en is inmiddels een 

vaste waarde in de 

selectie van deze 

eredivisionist. Hij 

luistert zijn doorbraak 

op met een doelpunt als 

Virgil heeft tot en met de E-

jeugd bij WDS ’19 gespeeld 

en was teamgenoot van 

onder andere eerste 

elftalspelers Mitchell de 

Waard, Kevin Keehnen en 

Jory Brugel . Saillant detail: 

Virgils vader Ron speelde 

eind jaren ’90 een aantal 

seizoenen in WDS 1. 

VERSLAG VAN HET BESTUUR 
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Groningen op 30 oktober 2011 met maar liefst 6-0 wint van 

Feyenoord. Op 14 november debuteert hij zelfs in Jong Oranje in 

een wedstrijd tegen Jong Schotland. 

 

Op vrijdag 18 mei vindt de eerste editie van de “Grote 

WDS ’19 Voetbalquiz” plaats. Peter van Groesen en 

Dennis Voesenek, spelers van het tweede zondagelftal 

blijken wandelende voetbal encyclopedieën. Zij mogen 

aan het eind van de avond de wisselbokaal omhoog 

houden. De quiz wordt tot ons plezier bezocht door 

leden van meerdere verenigingen en kan uitgroeien tot 

een nieuwe traditie.  

 

Net zoals het jaarlijkse 7x7-toernooi zo’n traditie is. Op deze 

middag die het toetje van het seizoen vormt, laten we al 15 jaar 

zien dat voetballers eigenlijk helemaal geen scheidsrechter nodig 

hebben om recreatief spel met een competitief element in goede 

banen te leiden. Het toernooi groeit elk jaar en dit jaar was er zelfs 

een heuze wachtlijst. We gaan op zoek naar manieren om het 

toernooi nog verder te kunnen uitbreiden. 

 

Ook de “Nacht van WDS”. Is een begrip aan het worden. De jongste 

jeugd krijgt de gelegenheid om een keer te overnachten in de 

kantine. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Daar omheen worden de 

pupillen getrakteerd op leuke en spannende activiteiten. Verderop 

in dit verslag een korte impressie. 

 

Het afsluitende feest in tropische stijl blijkt ook een schot in de 

roos. En op die momenten is te voelen hoezeer het vieren van een 

goed feestje in het DNA van de 

WDS’ers zit. Deze avond mag een 

mooie opmaat zijn naar al het moois 

dat het nieuwe seizoen gaat brengen. 
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BALV 26 maart 2012 
 
 

De buitengewone algemene ledenvergadering van 26 maart van dit 

jaar markeert een belangrijk punt. In deze vergadering wordt met 

een zeer grote meerderheid de motie “Samen Vooruit” 

aangenomen, waardoor de weg vrij wordt gemaakt voor de 

kandidaat bestuursleden om met frisse energie aan hun taak te 

beginnen. Het bestuur heeft de in de motie geformuleerde 

opdrachten van de leden ter harte genomen. Dit jaarverslag, met 

daarin collectieve verantwoording door het bestuur, vormt hiervan 

een belangrijk onderdeel. 

 

Tegelijk wordt in deze vergadering afscheid genomen van drie 

bestuursleden. Twee van deze leden, Bram Kerstens en Erik van 

Steenderen, zullen verder gaan in een meer uitvoerende rol. Zij 

zijn van zeer grote waarde voor de vereniging en het bestuur is 

hier bijzonder gelukkig mee. Bram gaat verder als 

wedstrijdsecretaris en Erik als steun en toeverlaat voor onze 

jeugdafdeling.  

 

 

   

Wesley Merkx – Bestuurslid Commercie 
 

Mijn verhaal van het seizoen 2011-2012 is een bijzonder. Na een periode 

van 19 jaar als sportief lid ben ik  dit seizoen voor het eerst op een andere 

manier betrokken geraakt bij de club. De club verkeerde sinds het vertrek 

van de voorzitter, secretaris en penningmeester in een periode met een 

incompleet bestuur. WDS’19 gaat me aan het hart en ik heb daarom aan het 

begin van dit seizoen besloten me verkiesbaar te stellen voor het bestuur. 

Na een langere aanloopperiode dan verwacht, kreeg het nieuwe bestuur in 

april groen licht van de leden en konden we daadwerkelijk toetreden.  De 

aanloopperiode hebben we gebruikt om de achterstand die er was, zo ver 

mogelijk in te halen en het verzorgen van kapstokken voor de toekomst in 

de vorm van plannen. Door deze lange aanloopperiode is voor mij 

persoonlijk dit jaar een overgangsjaar geweest alvorens het nieuwe bestuur 

zijn pijlen richt op het 100-jarig bestaan in 2019. 
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Aftreedrooster 
 

 

Bestuursleden van WDS ’19 worden volgens de statuten gekozen 

voor een termijn van 3 jaar. De huidige leden zijn allen tegelijk 

(her)benoemd in de BALV van 26 maart 2012. Omwille van de 

continuïteit is gekozen om de aftreedtermijn van twee 

bestuursleden die al langer actief waren op twee jaar te houden. 

Hiermee is een eerste stap gezet naar een gelijkmatig 

aftreedrooster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tijdens de ALV van september 2012 zal Tim Jongbloed door het 

bestuur aan de leden worden voorgedragen voor de positie van 

voorzitter.   

FUNCTIE NAAM BENOEMD AFTREDEND 

VOORZITTER Vacant*   

PENNINGMEESTER Marcel de Coole Maart 2012 ALV  2015 

SECRETARIS Franck Pijpers Maart 2012 ALV  2014 

LID Wesley Merkx Maart 2012 ALV  2015 

LID Tim Jongbloed Maart 2012 ALV  2015 

LID Danny van Bijnen Maart 2012 ALV  2014 
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Voor de seniorenafdeling was het geen topjaar. Geen enkel team wist tot het 

laatste moment mee te spelen om de bovenste plaatsen. Het eerste team 

moest zelfs de vorig seizoen verdiende promotie naar de 4e klasse weer 

prijsgeven. Gelukkig zien we wel een stijgende trend in het ledenaantal. Het 

gaat hierbij veelal om leden die zijn opgegroeid in de Haagse Beemden, en 

bijvoorbeeld in de jeugd al bij WDS speelden. Na een periode van studie, 

werk of verminderde interesse in het voetbal, kiezen zij ervoor om weer 

wekelijks op het veld te staan, samen met oude bekenden. 

 

 

Selectie degradeert 
 

 

Het vlaggenschip van de vereniging begint het seizoen onder 

leiding van een nieuwe trainer, voormalig NAC-prof Allan 

Gouvernante. Na een veelbelovende voorbereiding met winst op 

o.a. Bavel in de bekerpoule volgt een slechte seizoenstart. Het 

duurt tot diep in de herfst voor de eerste overwinning kan worden 

gevierd. De weg omhoog lijkt ingezet nadat ook directe 

concurrenten GSC en PCP ruim worden verslagen. In de winterstop 

bovendien louter zeges in pittige oefenwedstrijden. Maar met de 

sneeuw smelten ook al snel de kansen op lijfsbehoud; een 

combinatie van pech, blessures en wisselvalligheid van een jonge 

spelersgroep zorgt ervoor dat het team uiteindelijk één punt tekort 

komt om zich te kwalificeren voor een nacompetitie die het verblijf 

in de 4e klasse moet verlengen. Het laatste duel tegen Noordhoek 

wordt nog wel gewonnen. Deze wedstrijd markeert tevens het 

afscheid van een aantal spelers, waaronder Kevin Keehnen die zijn 

SENIOREN ZONDAG & ZATERDAG 
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droom gaat najagen bij v.v. Baronie. Daarnaast Sander van 

Maasakkers, vergroeid met WDS, maar vanwege werk en liefde 

verhuizend naar het oosten van het land. En tot slot Tim 

Jongbloed, die na 12 jaar in het eerste elftal waarvan 7 seizoenen 

de trotse drager van de aanvoerdersband, zijn voetbalschoenen 

aan de wilgen hangt. 

 

Het jaar loopt vervolgens in mineur af met een laatste plaats op 

het toernooi om het Kampioenschap van Breda. 

 

Voetbal als bindend element 
 

 

In toenemende mate zien we, dat de seniorenteams van WDS ‘19 

bestaan uit vrienden die ervoor kiezen om met elkaar bij de 

vereniging actief te blijven. Dat zorgt er zelfs voor, dat spelers die 

een tijdje ‘buiten beeld’ waren, hun weg naar sportpark Paradijs 

weer weten te vinden. De sterke kernen van onze teams trekken 

nieuwe spelers naar de vereniging. En met de open sfeer die heerst 

op ons sportpark is de verwachting dat het aantal seniorenteams 

de komende jaren zal groeien.  

 

Een aandachtspunt is het weten te activeren van onze leden voor 

evenementen binnen de club; we zijn dan ook blij, dat onze 

vrijwilligers de weg naar de social media weten te vinden, zodat we 

effectief en eigentijds kunnen communiceren met onze leden. 
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Het onder-23 elftal eindigt op de eerste plaats in hun competitie. 

Na een moeizame start komt het team na de winterstop pas echt 

goed op stoom. In een zinderende wedstrijd tegen Gloria UC in 

Baarle-Nassau is het Tann Nguyen die kort voor tijd de 

bevrijdende 0-2 op het scorebord brengt. Een mooie prestatie 

waaraan veel spelers uit het eerste, de A1 en de B1 hun steentje 
hebben bijgedragen. 
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De jeugdafdeling is de kurk waar iedere amateurclub op drijft. Dat is bij WDS 

niet anders. Alle pupillen en junioren hebben in het seizoen 2011-2012 weer 

een hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal van hun periode als 

jeugdvoetballer.  

 

En een aantal van die verhalen is succesvol begonnen. Want maar 

liefst vijf pupillenteams sluiten hun voor- of najaarsreeks winnend 

af. Voor de kinderen ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring en 

voor de club het signaal dat het van onderaf wel goed zit. We zien 

in de allerjongste jeugd daarnaast ook een lichte groei, die we 

graag door willen zetten. Met vriendjes- en vriendinnetjesdagen 

laten we kinderen kennis maken met de voetbalsport en met de 

vereniging WDS. Dit is zo goed bevallen, dat we onderzoeken of er 

structurele samenwerkingen zijn op te bouwen met organisaties 

die bijvoorbeeld naschoolse opvang bieden. 

  

De kinderen die al lid zijn, bieden we naast de wekelijkse 

trainingen en wedstrijden nog een aantal extraatjes. Een drietal 

activiteiten dat er op dit vlak afgelopen seizoen bovenuit springt: 

de drukbezochte en gezellige Sinterklaasmiddag, de 

zaalvoetbaldag in sporthal ‘de Ganzerik’ en natuurlijk de Nacht van 

WDS. 

 

Aandachtspunten zijn er ook. Die zitten vooral in de oudere 

jeugdelftallen. Het B1-team degradeert uit de 1ste klasse. 

Daarnaast merkbaar dat het bij de omringende clubs op dit 

moment voor de wind gaat. Het is moeilijk om de talenten te 

behouden. Dat is bijzonder jammer. De wetenschap dat deze 

situatie ongeveer tien jaar geleden andersom was, maakt dit extra 

zuur. Maar het biedt ook hoop en perspectief voor de toekomst. 

We zullen dan ook alle zeilen bij gaan zetten om ook de oudere 

jeugdteams van WDS weer te gaan laten floreren. 

JEUGDAFDELING 
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Peter Haneveer – jeugdtrainer (A2/B2) 
 

Ik heb het afgelopen seizoen als goed ervaren. Voor de 

winterstop liep het met de A2 niet altijd even soepel, maar dat 

is door de medewerking van het bestuur allemaal prima 

opgelost.  Na de winterstop zijn we tweede geëindigd met de 

B2 dus een prima resultaat. 

 

Ik heb het al jaren prima naar mijn zin bij deze club, dus ook 

komend seizoen weer door. Dan als trainer van de A2. 

MAX TEMPELAARS – E1 
 

Ik vond de trainingen leuk en goed. Ik vind de meeste oefeningen leuk, 

maar ik vond het niet leuk dat je moest opdrukken als je met penalty's 

nemen mist. Ik vond het goed dat we rondjes moesten rennen om het 

veld om conditie te krijgen. Ik vond het goed dat we van de top 3 

hebben gewonnen een keer. De wedstrijden waren wel veel moeilijker 

dan vorig jaar toen we nog F1 waren. 

Eerst was ik keeper en nu speler en ik vond het lastig om te 

beginnen met voetballen omdat ik het nog niet zo goed 

kon. Nu kan ik het wel goed en vind ik het hartstikke leuk. 

en gezellig. 

 

 

SAM 

BESTMAN 

– E1 
 

Het begin van 

het seizoen 

was spannend 

omdat we 

voor het eerst 

in de E gingen 

spelen. Maar 

in de eerste 

helft van het 

seizoen ging 

het best goed. 

We werden 

tweede. Het 

was een 

goede reden 

om goed te 

trainen. De 

tweede helft 

van het 

seizoen was 

het moeilijker. 

Sterke 

tegenstanders  

6 wedstrijden 

verloren, 1 

gelijk, 3 

gewonnen. We 

werden 

uiteindelijk 

5e. Voor het 

 

SAM BESTMAN – E1 
 

Het begin van het seizoen was spannend omdat 

we voor het eerst in de E gingen spelen. Maar 

in de eerste helft van het seizoen ging het best 

goed. We werden tweede. Het was een goede 

reden om goed te trainen. De tweede helft van 

het seizoen was het moeilijker. Sterke 

tegenstanders  6 wedstrijden verloren, 1 gelijk, 

3 gewonnen. We werden uiteindelijk 5e. Voor 

het volgende seizoen gaan we er weer tegen 

aan om 1ste te worden.  
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NACHT VAN WDS 
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Sander van Maasakkers – Heren 1 
 

De voorbereiding van het nieuwe seizoen is van start gegaan met een nieuwe trainer 

en een paar oude bekende die terug zijn op het WDS-nest. Jongens die een 

meerwaarde kunnen zijn voor ons in de 4de klasse. Na een paar goede weken en de 

11-0 zege tegen Dia hebben we vertrouwen in het nieuwe seizoen. Het doel is om er 

in te blijven en misschien een periode te pakken. We plaatsten ons voor de 2de ronde 

van de beker door in onze laatste wedstrijd 4-4 te spelen tegen Rimboe. In deze 

wedstrijd scoorde ik mijn enigste goal van het jaar, maar het was voor mijzelf wel 

lekker dat het de belangrijke 4-4 was die we nodig hadden. 

 

Helaas had ik dit seizoen last van een aantal vervelende blessures. En met het team 

liep het ook niet lekker. Na de winterstop ging het niet veel beter. Ik raakte al snel 

weer geblesseerd aan mijn achillespees. Na een verkeerde diagnose (10-12 weken) 

kon ik gelukkig na 3 weken weer meespelen. In de volgende wedstrijden sprokkelden 

we wat punten bij elkaar. Helaas thuis tegen Beek Vooruit sloeg het noodlot weer toe. 

Mijn knie produceerde een harde knak en ik zakte tegen het gras. Door mijn hoofd 

flitste de gedachte van december 2006, toen ik mijn been brak. Direct naar het 

ziekenhuis gegaan. Gelukkig viel het mee maar het seizoen was voorbij. Mijn laatste 

seizoen bij WDS '19 was na 20 jaar met een blessure geëindigd. Dit deed pijn. 

Ik ga mijn geliefde club verlaten voor een nieuwe avontuur in de Achterhoek. 

 

Het jaar bij WDS heb ik wel in stijl afgesloten door de nacht van WDS weer te 

organiseren met Danny, Bram, Esmee, Jeffrey en ontzettend veel vrijwilligers. Deze 2 

dagen waren voor mij het hoogtepunt van het seizoen. 2 dagen lachende gezichten 

van jonge voetballertjes maakt het hele jaar weer goed. Hier kom ik zeker volgend jaar 

voor terug. 

 

Het blauw wit van WDS '19 zal ik nooit vergeten, want die kleuren 

draag ik altijd met me mee. 
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Vrouwenvoetbal is mondiaal gezien de snelst groeiende teamsport. WDS’19 

vormt absoluut geen uitzondering op deze tendens. Zeker omdat de 

vereniging al een traditie van dertig jaar heeft op het gebied van 

damesvoetbal. We zijn dan ook bijzonder gelukkig met de groei van het 

aantal damesleden. Die leidt ertoe dat we in het seizoen 2012-2013 met 

twee dames seniorenteams kunnen starten. Opvallend is, dat in een 

mannenwereld als het voetbal, de vrouwen de toekomst hebben. 

 

Groei & Ontwikkeling  
 

 

Sportief gezien is het ook een prima jaar voor onze dames. Onder 

leiding van de nieuwe trainer Jeroen Ras wordt gedurende het 

seizoen steeds meer de weg omhoog gevonden. Het team, dat een 

mooie mix is tussen oud-gedienden en aanstormend talent, valt 

op door positieve beleving en enorme 

inzet. Het voetbal is volwassen en 

verzorgd. En ook damesvoetbal is een 

kijksport; het stijgende aantal 

geïnteresseerde toeschouwers vormt 

daarvoor het beste bewijs. 

Door de nieuwe competitieopbouw 

krijgt het team de kans op halverwege 

‘opnieuw te starten’ in de 

voorjaarsreeks. Die wordt overtuigende wijze gewonnen.  

 

Gedurende het seizoen groeit het aantal dames in het team tot ver 

boven de twintig. Gelukkig wordt deze situatie door alle meiden 

positief opgepakt. En door de komst van nog een aantal nieuwe 

speelsters zullen we in augustus voor het eerst sinds lange tijd 

De topklassering in de 

voorjaarsreeks resulteert 

niet in een promotie, 

waardoor het eerste team 

volgend jaar wederom zal 

beginnen in de 4e klasse. 

Het nieuwe tweede team zal 

starten in de 5e klasse. 

DAMES- EN MEISJESVOETBAL 
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weer met twee damesteams gaan starten aan het nieuwe seizoen. 

Ook met de toekomst zit het wel goed. Naast de dames hebben we 

ons meisjes C-team van waaruit de komende jaren nog nieuwe 

toppers zullen doorstromen. We blijven doorgaan met het 

organiseren van ‘vriendinnendagen’, waarmee we meisjes aan het 

voetballen proberen te krijgen. Zo spannen we ons in voor verdere 

groei van het meisjes- en damesvoetbal binnen de vereniging.  

  

Ons meisjesteam groeit 

komend seizoen. In plaats 

van een 7-tal, dat op een 

half veld speelt, zullen de 

meiden als elftal op een 

heel veld gaan voetballen. 
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JEROEN RAS – TRAINER DAMES 1 

 
In het seizoen 2011-2012 heb ik het genoegen gehad om het eerste dameselftal van 

WDS’19 te mogen trainen.  In eerste instantie zou ik optreden als “noodverband”.  In 

eerste instantie , puur-en-alleen, om de club een dienst te bewijzen.  WDS’19 is een 

van de grondleggers van het damesvoetbal in Breda. 

Gedurende de eerste weken, kreeg ik een ander beeld van het damesvoetbal in het 

algemeen en van het damesteam van WDS’19 in het bijzonder. Waar ik eerst dacht dat 

dames zich altijd verschuilden achter diva,- en calimerogedrag, bleek het tegendeel 

waar. Het verbaasde mij dat in de loop van het seizoen de trainingsopkomst bij “mijn” 

team, bleef stijgen; afmelden werd uitzondering ipv regel. Conclusie: De dames willen 

zich verbeteren én de dames hechten waarde aan teamspirit. 

Vervolgens, na een sportief succesvolle tweede seizoenshelft, heb ik de beslissing 

genomen om door te gaan met deze succesvolle lichting dames. In tegenstelling tot 

mijn eerdere beslissing om de club te helpen, heb ik het verlengen van mijn termijn 

nu op andere gronden laten beslissen. Deze gronden zijn puur egoïstisch. IK vind het 

namelijk heerlijk om deel uit te maken van deze groep, waarin sociale kwaliteiten 

gekoppeld worden aan motivatie zodat uiteindelijk sportieve resultaten behaald 

worden.  

 

Samengevat: De dames stellen anderen normen aan dezelfde waarden. En ik heb 

afgelopen jaar ervaren dat damesvoetbal in beleving al lang niet meer onder hoeft te 

doen voor mannen voetbal.  
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Financieel gezien was het een hectisch jaar voor WDS. Vanwege het 

tussentijdse afscheid van de vorige penningmeester moest er veel werk 

worden verricht om een goed overzicht te krijgen. Gelukkig zijn we hierin 

geslaagd, zodat we de jaarrekening over het seizoen 2011-2012 tijdig 

hebben kunnen opmaken. De vereniging WDS ’19 bevindt zich in redelijk 

stabiel vaarwater. De club heeft geen schulden. Maar omdat er nauwelijks 

‘vlees op de botten’ is, blijft het spannend. Het negatieve resultaat van 

€3006,51 is dan ook een punt van zorg, al is de continuïteit van de 

vereniging hiermee geenszins in gevaar. 

 

 

WETTELIJK KADER 

 
Het financiële jaarverslag van de vereniging bestaat uit de wettelijk 

voorgeschreven onderdelen, namelijk de balans en de zo geheten 

‘staat van baten en lasten’ (winst- en verliesrekening), aangevuld met 

een toelichting door de penningmeester van de vereniging. 

 

  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 
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BALANS d.d. 30 juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 
 

 

Hieronder per onderwerp een korte toelichting. 

 

AFSCHRIJVINGEN 

De afschrijvingen zijn conform de afspraken. Tevens is er ook 

afgeschreven op de inkoop van de nieuwe goederen. Er zal 

OMSCHRIJVING   DEBET  CREDIT 

    Gebouwen en terreinen 

 

€ 181.416,00    

Afschrijving gebouwen 

 

  € 90.823,00  

Inventaris kantine 

 

€ 74.090,05    

Afschrijving inventaris kantine 

 

  € 69.118,61  

Kantoorinventaris 

 

€ 11.374,21    

Afschrijving kantoorinventaris 

 

  € 11.120,00  

Voetbalinventaris 

 

€ 35.735,51    

Afschrijving voetbalinventaris 

 

  € 35.662,66  

Voetbalkleding 

 

€ 36.673,80    

Afschrijving voetbalkleding 

 

  € 29.566,08  

Sportmaterialen 

 

€ 24.635,88    

Afschrijving sportmaterialen 

 

  € 21.185,60  

Reclameborden 

 

€ 2.888,31    

Afschrijving reclameborden 

 

  € 2.694,11  

Kapitaal eigen vermogen 

 

  € 122.775,51  

Voorz. Groot onderhoud gebouw 

 

  € 5.291,84  

Liquide middelen 

 

€ 12.123,56    

Nog te ontvangen boetes 

 

€ 251,20    

Nog te ontvangen contributies 

 

€ 1.157,49    

Nog te ontvangen inkomsten 

 

€ 6.225,11    

Nog te betalen uitgaven 

 

  € 550,56  

Nog te betalen BTW 

 

  € 359,14  

Voorraad kantine  

 

€ 1.392,89    

Voorraad sokken 

 

€ 566,93    

Voorraad emballage 

 

€ 615,17    
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volgend seizoen niet meer worden afgeschreven op de oude 

posten van kantoorinventaris, reclameborden en voetbalinventaris. 

Dit omdat deze bijna volledig zijn afgeschreven waardoor er nog 

een kleine restwaarde overblijft. 

 

NOG TE ONTVANGEN BOETES 

Dit betreft de niet nog betaalde boetes van de tweede helft van het 

seizoen. 

 

NOG TE ONTVANGEN CONTRIBUTIES 

Dit betreft de niet betaalde contributies van het seizoen 2011-

2012. 

 

NOG TE ONTVANGEN INKOMSTEN 

Deze post bestaat uit nog te ontvangen sponsorbedragen, nog te 

ontvangen BTW van de energie en nog te ontvangen voorbelasting 

2011-2012. 

 

NOG TE BETALEN UITGAVEN 

Dit betreft een openstaande factuur van de brouwerij. 

 

NOG TE BETALEN BTW 

Dit betreft een openstaande factuur van de loonbelasting. 

 

VOORRADEN 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de kostprijs. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIES 

Na afschaffing van de jeugdsubsidies hebben we ook geen ecotax 

mogen ontvangen. Dit komt doordat het te laat was aangevraagd. 

Dit moet voor eind april aangevraagd zijn. We zullen de aanvraag 

voor volgend seizoen tijdig indienen. 

 

NETTO KANTINE INKOMSTEN 

De kantine inkomsten zijn drastisch gedaald in vergelijking met 

afgelopen jaren. Minder drukte in de kantine, geen 

jeugdtoernooien en weinig opkomst op de activiteiten heeft hier 

toe geleid. Tevens hebben we nog een bedrag tegoed van de 

belastingdienst. Dit komt omdat de voorbelasting via suppletie is 

ingediend. De reden hiervoor is omdat niet alle stukken ingeboekt 

en aanwezig waren op het moment van opgeven.  

 

CLUBARTIKELEN 

Er zijn dit jaar minder sokken en T-shirts verkocht.  

BATEN 
RESULTAAT 

 2010-2011 

BEGROTING 

 2011-2012 

RESULTAAT 

 2011-2012 

    Subsidies € 2.457,94 € 891,00 € 0,00 

    

Netto Kantine 

inkomsten 

€ 33.071,42 € 34.000,00 € 24.774,14 

    

Clubartikelen € 514,00 € 500,00 € 142,07 

    

Acties en loterijen € 1.352,98 € 3.250,00 € 3.150,13 

    

Sponsoring en 

donateurs 

€ 5.900,71 € 6.800,00 € 4.024,28 

    

Contributies € 35.203,58 € 35.000,00 € 39.472,30 

    

Diversen € 6.529,94 € 3.600,00 € 3.655,00 

    

Totaal Baten € 85.030,57 € 84.041,00 € 75.217,92 
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ACTIES EN LOTERIJEN 

Dit komt mede tot stand door de bingo, grote clubactie en de 

Lotto. Echter de grootste opbrengst komt van de Vriendenloterij. 

Deze loterij is erg lucratief voor de vereniging.  

 

SPONSORING EN DONATEURS 

Helaas door de slechte economie is het moeilijk om nieuwe 

sponsoren te vinden. Ook hebben we te maken met sponsoren 

waar we nog geld van tegoed hebben. Verder is dit jaar de club van 

19 niet gefactureerd. Dit komt omdat er geen administratie van 

was. Dit zal volgende seizoen opnieuw worden opgestart. 

 

CONTRIBUTIES 

Het beter bijhouden van de contributies heeft geleid tot een hoger 

resultaat. Tevens zijn de boetes verrekend en zijn er ook nog 

contributies van vorige seizoenen binnen gekomen. 

 

DIVERSEN 

Dit is onder andere de bijdrage in de totale energiekosten die we 

verrekenen met HV United. Ook hebben we inkomsten gehaald uit 

het recyclen van oud frituurvet. 
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PERSONEELSKOSTEN 

De personeelskosten zijn iets hoger dan begroot. Dit komt mede 

door de extra uitgaven voor het bar- en keukenpersoneel. Ook is 

de frequentie van de schoonmaakster verhoogd.  

 

HUISVESTINGSKOSTEN 

De energie- en warmte kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. 

Bij de eindafrekeningen hebben we geld terug gehad. Echter blijft 

dit een grote post op de uitgaven. Verder is er minder uitgegeven 

aan klein onderhoud terwijl dit redelijk begroot was. Dit heeft 

helaas te maken met een tekort aan vrijwilligers. 

 

BUREAUKOSTEN 

Er is minder uitgegeven aan kantoorbenodigdheden waardoor het 

lager uitvalt dan begroot. 

 

  

LASTEN 
RESULTAAT  

2010-2011 

BEGROTING  

2011-2012 

RESULTAAT  

2011-2012 

    Personeelskosten € 16.420,20  € 14.250,00  € 14.665,55  

    Huisvestingskosten € 24.969,45  € 25.501,00  € 20.615,75  

    Bureaukosten € 3.243,29  € 3.920,00  € 3.364,17  

    Accommodatiekosten € 13.180,61  € 16.056,00  € 17.239,41  

    Wedstrijdkosten € 7.466,25  € 10.780,00  € 8.822,42  

    Bestuurskosten € 3.895,57  € 3.250,00  € 3.951,02  

    Diversen € 8.907,56  € 2.500,00  € 2.150,24  

    Afschrijvingen € 7.161,59  € 7.100,00  € 7.415,87  

    Reserveringen € 0,00  € 450,00  € 0,00  

    
Totaal Lasten € 85.244,52  € 83.807,00  € 78.224,43  
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ACCOMODATIEKOSTEN 

Mede door de vele defecten van de veldverlichting is deze hoger 

uitgevallen. Ook zijn de tarieven voor de veldhuur door de 

gemeente verhoogd. 

 

WEDSTRIJDKOSTEN 

Er is minder uitgegeven aan spelmaterialen dan begroot. Ook 

hebben we geld teruggekregen van de KNVB in verband met een te 

hoog voorschot wat we betaald hebben. 

 

BESTUURSKOSTEN 

Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door de 

hogere uitgaven voor de activiteiten. Daar staan helaas niet in alle 

gevallen inkomsten tegenover. Maar we vinden het wel belangrijk 

dat er leuke, aansprekende activiteiten blijven worden 

georganiseerd. Het maken van kosten daarvoor is een 

aandachtspunt. 

 

DIVERSEN 

Deze was hoger begroot voor eventuele zaken uit het verleden.  

Dit is gelukkig meegevallen. De kosten voor het eigen verbruik zijn 

verder lager uitgevallen. Helaas is er wel een luchtkussen kapot 

gegaan tijdens de nacht van WDS waar we niet voor verzekerd 

waren. 

 

AFSCHRIJVINGEN 

De afschrijvingen zijn conform de afspraken. Tevens is er ook 

afgeschreven op de inkoop van de nieuwe goederen. Er zal 

volgend seizoen niet meer worden afgeschreven op de oude 

posten van kantoorinventaris, reclameborden en voetbalinventaris. 

Dit omdat deze bijna volledig zijn afgeschreven waardoor er nog 

een kleine restwaarde overblijft. 

 

RESERVERINGEN 

Wegens het negatieve resultaat is er niet gereserveerd. Het doel is 

uiteraard om de zwarte cijfers te behalen waardoor we dit weer 

kunnen oppakken. 
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RESULTAAT 

 

Optelling van baten en lasten brengt ons op het volgende 

resultaat: 

 

 

  

 

 

VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE 
 

 

Na een tweetal rommelige jaren op financieel gebied, kan het 

seizoen 2011-2012 de boeken in als het jaar waarin WDS’19 op 

financieel gebied weer in rustiger vaarwater is gekomen. Omdat de 

penningmeester (en de overige bestuursleden) pas relatief laat in 

het seizoen formeel benoemd zijn, was de start van het seizoen 

lastig(er).  

 

In dit eerste deel van het seizoen heeft de (toen nog beoogde) 

penningmeester zich vooral beperkt, naast de noodzakelijke 

werkzaamheden om de vereniging door te laten draaien, tot het in 

beeld brengen van lopende en nog af te handelen zaken. Na de 

verkiezing van de nieuwe bestuursleden, is de penningmeester 

gestart met het inrichten van de financiële administratie naar zijn 

inzicht. Hierbij is/wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met 

de adviezen zoals deze door de kascie worden aangedragen en 

tijdens eerdere ALV’s zijn benoemd.  

 

Hoewel nog niet alle verbeterpunten al in 2011-2012 zijn 

gerealiseerd, zijn er goede stappen gezet om seizoen 2012-2013 

met vertrouwen tegemoet te zien. Ondanks de afname van de 

totale lasten met € 7.020,09, is het jaar 2011-2012 afgesloten 

met een negatief resultaat van € 3.006,51. Voornaamste oorzaak 

hiervan zijn de teruggelopen inkomsten bij de posten; 

• Subsidies (-/- € 2.457,94) 

• Kantine inkomsten (-/- € 8.297,28) 

• Sponsoring en donateurs (-/- € 1.876,43) 

 

 

RESULTAAT 

 2010-2011 

BEGROTING 

 2011-2012 

RESULTAAT 

 2011-2012 

    

RESULTAAT -€ 213,95  € 519,00  -€ 3.006,51  
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“Samen Vooruit”. Die term is al eerder in dit verslag gevallen. Op die manier 

willen we de vereniging verder brengen. Daar is de medewerking van alle 

leden bij nodig. Want iedereen heeft iets toe te voegen. Ieder individu binnen 

de club heeft iets waarmee hij of zij van WDS ’19 een mooiere vereniging kan 

maken. In het seizoen 2012-2013 gaan er tegenaan om die energie bij onze 

leden los te maken.   

 

BELEIDSPLAN 
 

 

Als vereniging zet je niet ieder jaar een nieuwe koers uit. Komend 

seizoen doen we dat wel. Met een nieuw beleidsplan waarmee we 

de prioriteiten bepalen voor de komende jaren. Dit beleidsplan zal 

tegelijkertijd met dit jaarverslag worden aangeboden aan de ALV. 

De belangrijkste speerpunten waarin we de komende jaren willen 

gaan investeren zijn:  

Organisatie; bouwen aan een zorgvuldig bestuurde vereniging 

waarvan de continuïteit is geborgd. 

Kwaliteit;  we willen goede voetballers en teams die op een 

aansprekend niveau spelen.  

Verbinding;  het moet een vanzelfsprekendheid worden dat 

leden hun handen uit de mouwen steken en iets 

bijdragen aan het laten draaien en doorontwikkelen 

van de vereniging.  

Groei;    in leden en teams.  

Uitstraling;  van de vereniging en onze leden. 

 

 

 

 

VOORUITBLIK 2012-2013 

De kern van het beleidsplan 

wordt gevormd door de vijf 

genoemde thema’s. Die 

hangen in grote mate met 

elkaar samen, zoals hier 

visueel is weergegeven

 

VOETBAL 

GROEI 

ORGANISATIE 
UITSTRALING 

VERBINDING 
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VERVANGING WARM WATERINSTALLATIE 
 

 

De afgelopen maanden hebben we te kampen gehad met een 

slecht werkende douchevoorziening. Menig lid heeft een of 

meerdere keren onder een koude waterstraal gestaan. 

Belangrijkste oorzaak is de verouderde installatie; deze dateert 

nog van de verhuizing in 1990 en is eigendom van de gemeente. 

Gelukkig heeft de gemeente Breda besloten om in de zomer van 

2012 een volledige vervangingsinvestering te doen. Dit betekent 

ongetwijfeld meer comfort voor douchende WDS’ers. Daarnaast zal 

de nieuwe installatie zuiniger zijn met energie en is 

legionellabestrijding nog beter geregeld. Toch zijn we er nog niet. 

Als vereniging vinden we dat de installatie veel te zwaar is 

uitgevoerd (ongeveer een faktor 2). Daardoor betalen WDS ’19 en 

HV United onnodig veel vastrecht. Zeker als we in ogenschouw 

nemen dat dat vastrecht niet zozeer wordt betaald voor het 

douchen zelf, maar voor het verschaffen van de mogelijkheid 

daartoe. Zo bezien is het raar, dat WDS ’19 en HV United met 

enkele honderden leden volledig opdraaien voor dit vastrecht, 

terwijl op het gemeentelijke sportcomplex bijvoorbeeld ook aan 

scholengemeenschap Graaf Engelbrecht met duizend leerlingen de 

mogelijkheid wordt geboden om te douchen. Daarnaast stimuleert 

de gemeente (terecht, want het gaat immers om een gemeentelijk 

sportcomplex) de verhuur van de velden aan derden in perioden 

dat WDS ’19 minder of geen aanspraak hierop maakt. Ook deze 

huurders hebben vanzelfdsprekend de mogelijkheid om op het 

complex de douchegelegenheid te gebruiken. In het nieuwe 

seizoen gaan we dan ook op zoek naar mogelijkheden om de vaste 

kosten verder te beperken. Met de gemeente en HV United als 

gesprekspartners. 

 

KLEDINGPLAN 
 

 

Wie op een doordeweekse avond naar een training op een 

willekeurig sportpark gaat kijken, ziet kinderen in tenues van alle 

bekende Europese topclubs. Er staat voor honderden euro’s aan 

kleding op het veld, maar toch oogt het geheel rommelig en 

ongeorganiseerd. We vinden dat dit anders kan. Het doel van het 
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nieuwe kledingplan is daarom uniformiteit en uitstraling, zowel op 

wedstrijddagen als op trainingsmomenten. Daarom zijn we blij met 

de goede samenwerking met ‘Futsalplanet.nl’, onze hoofdsponsor 

en kledingleverancier. Door goede afspraken te maken krijgt 

voortaan elk nieuw lid van WDS ’19 bij binnenkomst een volledig 

tenue om in te gaan trainen. Ook leden die een nieuw lid 

aanbrengen, krijgen een tenue cadeau van de vereniging. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat er een ‘vaste kledinglijn’, inclusief 

WDS-logo voor zeer aantrekkelijke prijzen wordt aangeboden aan 

alle bestaande leden. Ook het kader gaat hierin mee. Op deze 

manier hopen we dat we binnen een seizoen naar een situatie 

groeien, waarin onze leden er ook op trainingsmomenten bij lopen 

als echte WDS’ers. 

 

TOT SLOT 
 

 

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

van dit jaarverslag een getrouw beeld te hebben gegeven van de 

activiteiten en gebeurtenissen van onze vereniging. Het zou teveel 

papier kosten om ieder detail te noemen. 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.  

 

Wij zijn blij met de nieuwe aanwas van vrijwilligers vanuit de 

ouders van de jongste teams. Helaas moeten we constateren dat in 

de middencategorieën weinig animo is om soms kleine dingen 

voor de vereniging te doen. 

 

Het bestuur streeft naar uitbreiding van medewerkers in het 

algemeen. Dit houdt in dat we mensen persoonlijk gaan benaderen 

om “iets” voor WDS’19 te doen. 

 

Het gezegde “Vele handen maken licht werk” is hiermee 

veelzeggend. 

 

Tot slot willen wij iedereen, die aan het goed functioneren van de 

vereniging afgelopen seizoen heeft bijgedragen, hartelijk 

bedanken.  
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Breda, september 2012. 

 

De vereniging WDS ’19 wordt gesteund door de volgende sponsors: 

HOOFDSPONSOR: 

Futsalplanet.nl 

 

SUBSPONSORS: 

Vlemmix textieldrukkerij 

Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg 

Brasserie ’t Archief 

 

KLEDINGSPONSORS: 

Citroën Emerpark 

Hi Fine 

Raymond de Wit 

Schilderwerken 

IT4Sale 

Vlemmix Textiel 

Acknowledge 

Bordsponsors: 

Falco  Networks 

Filmclub Haagse Beemden 

Desso Sport Systems 

Hattrick Events 

Morré Curtains 

Donders Ventilatietechniek 

Vlemmix Textieldrukkerij 

Appels Drukkerij 

Vriendenloterij 

Rabobank Breda 

Rasenberg Breda 

 

 

Materiaalsponsor: 

Citroën Emerpark

 

COLOFON 

http://www.wds19.nl/

