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VOORWOORD 
Met dit jaarverslag willen wij van WDS’19, jullie laten zien wat er zoal speelde 
in en rondom de club. Naast dat het een bewogen jaar was, is het ook een zeer 
memorabel jaar gebleken met vele hoogte en dieptepunten.  
 
Bestuur WDS’19 
Oktober 2014 
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Dit verslag zal ter vaststelling worden aangeboden aan de Algemene 
Ledenvergadering op 29 oktober 2014. 
 
 
Het bestuur, 
 
 
 
Tim Jongbloed 
Voorzitter         
      d.d. 22 oktober 2014 
  
 
 
 
 
Marcel de Coole 
Penningmeester (aantredend)      
      d.d. 22 oktober 2014   
      
 
 
 
 
 
Ralph de Brouwer 
Secretaris         
      d.d. 22 oktober 2014 
 
 
 
 
 
 
Deny König 
Commerciële zaken        
      d.d. 22 oktober 2014 
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1. INLEIDING 
“Een jaar van uitersten” 
In dit jaarverslag nemen we je mee in hoe seizoen 2013-2014 eruit zag voor de 
WDS’ers. Het was voor de vereniging het 95e jaar van haar bestaan. En voor 
veel leden was het een bijzonder jaar. Met bijzondere momenten.  
 
Momenten waarop de onderlinge band van de WDS’ers op ontroerende wijze 
bleek. Het emotionele betoog van Theo Bestman, die de microfoon pakte en met 
zijn beschilderde hoofd op ontroerende manier het trotse gevoel onder 
woorden bracht over het nacompetitie avontuur van ons eerste elftal. Het 
plotseling en tragische overlijden van icoon Jan Bolding, waardoor WDS’ers van 
nu en van toen samenkwamen en een uniek samenzijn organiseerden. Een 
verhaal over de vrouwenafdeling. Onze meiden wisten ondanks een ‘bumpy 
road’, voor een ongekend succes te zorgen en kampioen te worden in de 3e 
klasse.  
 
Het was het jaar waarin de onderbouw van de NAC jeugdopleiding voor het 
eerst bij ons te gast was. Dit was hier en daar een beetje wennen. Maar het 
bleek een goede match met alleen maar winnaars. Daarom willen we dit 
uitbouwen en er een lange termijn samenwerking van maken. 
 
We zetten stappen op het gebied van vrijwilligersbeleid. Met ons barplan gaan 
we mee in een trend die al lang niet meer alleen gebruikelijk is in hockey- en 
tenniskringen. Ook bij steeds meer voetbalverenigingen wordt een groter 
beroep gedaan op een eerlijke verdeling van het werk dat er ligt. Omdat 
structurele handjes schaars worden. En omdat inhuur uiteindelijk directe 
consequenties heeft voor de betaalbaarheid van onze hobby. 
 
Ook de buitenwacht ziet dat er nieuwe energie 
stroomt op sportpark Paradijs. Daarom kregen we op 
18 februari 2014 van de wethouder de toezegging dat 
de gemeente en WDS konden gaan werken aan een 
plan om de kwaliteit en uitstraling van de 
kleedkamer accommodatie naar een hoger niveau te 
tillen.  
 
Op zaterdag 16 mei hielden we een interactieve 
ledenraadpleging. De aanwezige leden lieten een 
duidelijk beeld zien; WDS ’19 is en blijft een 
vereniging die zich onderscheidt als gezellige en 
hechte familie. Er werd een duidelijke wens en 
bereidheid uitgesproken om de komende jaren verder 
te investeren in ons sportpark. Zodat we zorgen dat 
over 5 jaar bij ons eeuwfeest nog trotser kunnen zijn 
dan nu. Niet alleen op wie en wat we samen zijn. 
Maar ook op het huis waar we zo’n groot deel van 
onze vrije tijd doorbrengen. 
 
Zonder jullie verrichtingen was dit jaarverslag er niet 
geweest. Want dan was er niets om verslag van te 
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doen. Geniet er daarom van. Want het is een nieuw hoofdstuk in de rijke 
geschiedenis van WDS ’19  
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2. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
In dit hoofdstuk laten we zien hoe WDS’19 zich qua leden aantallen, en ook op 
social media gebied, ontwikkelt. 
 

2.1 De vereniging in cijfers 
Meten is weten, zo stellen veel onderzoekers. Bedrijven doen niets 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 zijn we twee jaar 
geleden gestart met het vastleggen van de ontwikkeling van de vereniging 
door de jaren heen om op lange termijn beter de grote lijnen te kunnen zien. 
 

2.2 Analyse leden aantal 
De stijgende lijn die de afgelopen jaren ingezet is blijven we vasthouden. Een 
zeer positief teken. In vier jaar tijd zijn we nu bijna 100 leden rijker geworden. 
 
In het jaarverslag 2012/2013 was te zien dat het verloop een risicofactor was. 
Dat is het nog steeds. Gelukkig staat de kraan aan de bovenkant harder open 
dan het gat aan de onderkant kan laten wegvloeien maar het lek is nog lang 
niet gedicht. Het blijkt een lastig project te zijn om van nieuwe leden ook echt 
clubmensen te maken. Dit komt doordat de maatschappij evolueert naar een 
vrij zelfstandige maatschappij. 
 
We zien met name weer een stijging in het senioren voetbal en de 
meisjesafdeling. In het meisjes en vrouwen voetbal zijn we als vereniging 
enorm op zoek naar stabiliteit. We hopen die in de meisjesafdeling in ieder 
geval ondertussen gevonden te hebben en uit te kunnen breiden naar nog meer 
teams. 
 
De b-categorie is met meer dan 200% gegroeid, dit heeft alles te maken met 
nieuwe inschrijvingen, van een goede doorstroming is nog geen sprake. We 
merken dat we onderin de jeugd wat zijn blijven steken. Hier moet echt een 
goed zichtbare groei in komen om de natuurlijke doorstroming weer volledig in 
werking te kunnen stellen. 
Het complete overzicht is te zien in figuur 2.2.1 & tabel 2.2.2.  
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 8-19-2010 3-31-2012 1-1-2013 8-1-2013 2-1-2014 10-1-2014 

Mini-pupillen 10 7 13 10 6 5 

F-jes 26 34 30 18 26 20 

E-tjes 20 33 35 35 40 40 

D-tjes 32 33 19 35 38 36 

C-tjes 21 14 24 16 19 19 

B-tjes 39 33 15 13 13 29 

A-tjes 22 36 26 23 18 20 

Meisjes 4 18 29 29 31 39 

Dames 19 15 25 28 31 28 

Senior spelend 94 100 98 120 129 140 

Kaderlid  
(niet spelend) 

68 42 59 64 68 57 

Ondersteunend/erelid  16     
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JAARVERSLAG WDS ’19 SEIZOEN 2013-2014 5 

 

2.2.1 Sponsorgelden WDS’19 

 

 

 

Waar vorig jaar heel trots een stijgende lijn gepresenteerd kon worden is deze 
voor komend seizoen iets gezakt. Dit zit met name in het uitblijven van een 
hoofdsponsor en een goede deal met soccer center die niet in geld uit te 
drukken is. De grafiek laat een ander beeld zien dan de werkelijkheid omdat 
WDS’19 verder kijkt dan enkel samenwerkingen met partners die geld in de 
vereniging pompen. Zo hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld een 
samenwerking gestart met Breda Actief. En een groep studenten van Fontys 
heeft ons geholpen bij het vormgeven van onze communicatiemiddelen.  
  

Grafiek 2.2.1.1 
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2.2.2 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. Voor het aankomende seizoen heeft de 
vereniging bijvoorbeeld een zeer goede deal gesloten met Soccer Center Breda 
waar beide partijen zeer tevreden mee zijn. Zo ook JUIST! Media waarmee de 
vereniging een presentatiegids ontwikkelt. In onderstaande grafiek (2.2.2.1) 
zijn de aantallen te zien. 

 
  
  

Grafiek 2.2.2.1 
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2.3 Social media WDS’19 
Social media blijft een 
krachtig fenomeen. Zo 
ook voor WDS’19. Met één 
druk op de knop bereikt 
de vereniging gemiddeld 
tussen de vier en de 
zeven honderd mensen 
uit de directe omgeving. 

 
Het stelt de vereniging in 
staat om snel en 
daadkrachtig nieuws 
naar buiten te brengen.  
Met 305 directe twitter 
volgers (zie grafiek 
2.3.1), 286 facebook (grafiek 2.3.2)  
likes en 143 mensen die de 
moeite hebben genomen 
om de WDS’19 app (grafiek 
2.3.3) te downloaden wordt 
het bereik (zie grafieken) 
alsmaar groter en groter. 
Opnieuw zien we  
stijgingen van bijna 200% 
in iets meer dan een jaar 
tijd in het aantal volgers in 
alle vormen van social 
media. 
Met name de 
seizoensafslutingen doen 
het ieder jaar goed. Zo ook 
dit jaar met de 
nacompetitie van ons eerste elftal.  
Dit leverde een explosieve 
groei op en sommige 
berichten bereikten bijna 
5000 mensen omdat leden 
van WDS’19 het nieuws 
deelde met hun vrienden. 
 

Heeft u de app nog niet 
gedownload? 

Scan de volgende QR code 
om dit alsnog te doen: 

 

 

Grafiek 2.3.1 

Grafiek 2.3.2 

Grafiek 2.3.3 
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Figuur 2.5.1 – De paradijspas 

2.4 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 29 oktober 2014: 
 
 

 
 

 

 

Tijmen Graumans en Maricja Lens hebben voortijdig afscheid genomen als 
bestuurslid van WDS’19. WDS’19 bedankt hen voor hun inzet en bereidheid om 
zich in te zetten voor de vereniging. 

Firas Abali, voormalig technisch coördinator treedt af als bestuurslid. Hij zal 
wel actief blijven binnen de vereniging. 

 

2.5 Paradijspas 
De paradijspas is dit seizoen in gebruik genomen. Met de paradijspas is het 
mogelijk om snel en eenvoudig te betalen in de kantine. De pas is op te laden 
aan de bar maar ook via internet, wat het gebruik alleen maar makkelijker 
maakt.   

FUNCTIE NAAM BENOEMD AFTREDEN
D 

VOORZITTER Tim Jongbloed oktober 2012 ALV 2015 
SECRETARIS 
LID 

Ralph de 
Brouwer 
Deny König 

Augustus 
2013 
Augustus 
2013 

ALV 2014 
ALV 2015 

FUNCTIE NAAM TE BENOEMEN AFTREDEN
D 

SECRETARIS 
PENNINGMEESTER 

Ralph de 
Brouwer 
Marcel de Coole 

oktober 2014 
oktober 2014 

ALV 2017 
ALV 2016 
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3. SENIOREN 
Het jaar van de senioren was bewogen, feestelijk en vooral spannend tot de 
allerlaatste minuut. Allerlaatste minuut, want toen scoorde  Beek Vooruit de 1-2 
die ervoor zorgde dat niet wij maar zij naar de derde klasse gingen.  

Maar niet alleen met de prestaties gaat het goed. In oktober 
ontvingen we uit handen van de districtsmanager van de 
KNVB de Fair Play Cup; een prijs die door de OBA en de 
regionale scheidsrechtersvereniging jaarlijks wordt 
uitgereikt aan de vereniging die een seizoen lang de minste 
gele en rode kaarten heeft ontvangen. We mogen er trots op 
zijn dat bij WDS prestaties en sportiviteit hand in hand 
gaan! 

 

 
 

3.1 Selectie 
3.1.1 Heren 1 
De doelstelling voor de selectie was lijfsbehoud. Op voorhand een doelstelling 
die gezien de kwaliteit van het team realistisch zou zijn. Echter bleek het een 
stuk lastiger dan gedacht. In de winterstop stond WDS voorlaatste en was het 
ook heel even rodelantarendrager. Na de winterstop begon het team van trainer 
Martijn van Wanrooy te draaien. De zege op Chaam was de ommekeer. 
 
Hierna was er enkel nog het verlies tegen vv Barca, de laatste wedstrijd tegen 
Wernhout buiten beschouwing gelaten. Wat volgde was een daverende serie, 
waarin WDS als eerste wist te winnen van koploper, en latere kampioen, vv 
Bavel. 
Na een zinderende ontknoping wist WDS de laatste periode titel te pakken en 

kon het zich gaan opmaken 
voor nacompetitie voetbal.  
 
In de eerste ronde hiervan 
trof het Dia. In de 
uitwedstrijd werd het 1-1 en 
dit was na de 0-1 thuiszege 
voldoende om door te gaan 
naar de finale. Hierin was 
Beek Vooruit de 
tegenstander.  
 

Gesteund door ruim 200 fans was WDS in de uitwedstrijd de bovenliggende 
partij, maar werd er met 1-1  gelijk gespeeld.  
De thuiswedstrijd is onder toeziendoog van honderden supporters zinderend. 
Het sportpark ontploft letterlijk als WDS de 1-1 maakt nadat Beek Vooruit even 
hiervoor op voorsprong kwam.  
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Hoe anders is het 2 minuten voor het einde, als Beek Vooruit aan alle illusies 
een einde maakt en de 1-2 scoort. Het seizoen eindigde hierdoor voor de 
spelers in een teleurstelling. Echter, over een jaar zal iedereen met een trots 
gevoel terug kunnen kijken, want “we” waren zo dichtbij. 
 
De meest memorabele supporter van dit jaar moet Theo 
Bestman zijn geweest. Met een WDS blauw hoofd 
schreeuwde Theo WDS bijna naar de overwinning. De 
aanstekelijkheid waarmee Theo dit deed had een positieve 
uitwerking op alle aanwezigen. 
 
Het succes van WDS 1 bleef niet onopgemerkt. Aan het eind 
van het seizoen ontving trainer Martijn van Wanrooij van de 
website www.voetbalinbreda.nl de titel ‘Trainer van het 
jaar’. En Abdul Avci werd gekroond tot ‘talent van het jaar’. 
 
Aanvoerder Barry Mulders nam afscheid van selectievoetbal na vele jaren 
trouwe dienst. Barry gaat niet verloren voor WDS, want hij is met open armen 
ontvangen door het 4e elftal. 
 

3.1.2 Heren 2 
Het 2e van WDS, ook wel Jong WDS genoemd, begon goed aan het seizoen. Tot 
aan de winterstop draaide het team mee om de bovenste plaatsen. Er werd 
zelfs gesproken over een kampioenschap.  

Na de winterstop ging het echter een stuk moeizamer, beslissende wedstrijden 
werden helaas verloren waardoor het seizoen van WDS 2 in de middenmoot 
eindigde. Het komende jaar gaat het team door als Jong WDS en dient het een 
springplank te worden voor jonge talenten die tegen het 1e aanzitten. 

 
3.2 Zaterdag –en zondag mannenteams 
Dit seizoen had WDS maarliefst 7 seniorenteams. 2 Selectie teams zoals 
hierboven beschreven, 4 zondagteams en één zaterdagteam.  
 
WDS 3, 5 en 6 speelden in resp de 5e en 6e klasse en presteerden met 
wisselende resultaten. Deze teams zorgden er wel voor dat de oude dame uit 
Breda weer positiever te boek staat. De gezelligheid stond voorop bij deze 
teams. Dit werd door zowel WDS als de tegenstander gewaardeerd. 
 
Het zaterdag team begon de competitie wisselvallig. Een plek in de 
middenmoot leek het lot te worden toen er voor de winterstop al vele punten 
waren laten liggen. Vlak voor de winterstop begint het zaterdag team echter te 
draaien en worden vele tegenstanders aan de zegekar gebonden. Helaas bleek 
het aan het eind van de rit net niet genoeg te zijn voor de titel.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voetbalinbreda.nl/
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De grootste prijs dit seizoen was het voor 4e elftal van WDS. In de 6e klasse 
werd met grote overmacht het kampioenschap binnengehaald. Dit werd zelfs 
gevierd met een daverend optreden van niemand minder dan Songfestival 
deelnemer Sieneke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds dit seizoen is er bij WDS’19 een 35+ competitie. Dit betreft een competitie 
met teams, waarvan de spelers 35 jaar of ouder zijn. De wedstrijden worden 
gespeeld op een half veld met 7 tegen 7 spelers.  
 
Dat elk team zijn eigen bijdragen heeft gehad dit seizoen 
bewijst met name het 6e elftal. In plaats van bardiensten te 
draaien heeft dit team geklust in de kantine, het ballenhok 
gerenoveerd en het scorebord geïnstalleerd. De mannen van 
WDS 6 zijn afgelopen jaar als nieuw team begonnen. Ze 
bewezen een aanwinst voor de vereniging te zijn! 
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3.3 Sfeerbeelden 
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4. DAMES 
Dat WDS’19 en damesvoetbal onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn blijk uit 
het feit dat er nu reeds 28 jaar gevoetbald wordt door meisjes danwel dames 
bij deze vereniging. 
 
In het seizoen 2013-2014 gingen maar liefst vier teams van start in de meisjes,- 
of vrouwentak van het Bredase amateurvoetbal. Respectievelijk de Mc1, de Mb1, 
Dames 2 en Dames 1 verdedigden wekelijks de kleuren van de club met de 
passende bijnaam ‘Oude dame van Breda’. 
 
In het seizoen 2013-2014 was er ook een groot verlies voor de dames van 
WDS’19. ‘Eretrainer’ én pionier van het damesvoetbal Jan Bolding kwam na een 
kort maar heftig ziekbed te overlijden. Helaas waren wij noodgedwongen om te 
vroeg afscheid te nemen van ‘onze Jan’. Een emotionele uitvaart volgde waarin 
de pijn voelbaar was bij de vele WDS’19 aanwezigen. Dat de dames Jan 
ongeveer een week later nog eerden met een ongelooflijke afscheidswedstrijd, 
typeert de saamhorigheid binnen WDS’19. Elders in dit jaarverslag wordt 
uitgebreider stilgestaan bij deze wedstrijd. 
 
Hieronder zullen per team de prestaties in het seizoen van 2013-2014 belicht 
worden. 
 

4.1 Meisjes jeugd 
 
4.1.1 Mc1 
Voor het eerst sinds  een aantal seizoenen werd er weer 7x7 gespeeld door 
meisjes bij WDS’19. Onder andere dankzij de bezielende inzet van Maricja Lens, 
tevens speelster van Dames 2, werd er wekelijks getraind en wedstrijden 
gespeeld. Ondanks het feit dat de meeste speelsters voor het eerst actief waren 
in een voetbalvereniging waren de prestaties boven gemiddeld. Naast het feit 
dat er verliespartijen waren, volgden met regelmaat ook winstpartijen. De winst 
van dit seizoen is vooral de continuïteit geweest; de meeste meiden bleven 
voetballen bij WDS’19 waarin Maricja nog steeds haar meiden bij staat.  
 
4.1.2 Mb1 
De Mb1 hoeft voor de echte WDS’19 
kenner geen introductie meer. Dit team 
was bij aanvang van het seizoen 2013-
2014 nauwelijks veranderd ten 
opzichte van het vorig seizoen. Theo 
en John gooiden zoals bekend van hen 
hun ziel, zaligheid én vrije tijd in dit 
team.  Vooral vóór de winterstop ging 
het crescendo; een afgetekend 
winterkampioenschap was een logisch 
gevolg. Na de winterstop was het 
vooral dankzij de promotie naar de 1e 
klasse zwaarder. Al had het team wel 
geleerd van het voorgaande jaar. Dit 
team heeft een aantal potentiële 
Dames 1 speelsters in zich, die door de 
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begeleiding nauwkeurig en liefdevol begeleid worden in de weg daar naar toe.  
 
 
  
4.2 Dames senioren 
4.2.1 Dames 2 
Het tweede elftal van de dames werden 
lopende het seizoen aangestuurd door 
Raymond de Bruyn. Dankzij vooral de matige 
opkomst bleven de resultaten uit. In potentie 
waren er voldoende spelers die voor een 
ommekeer konden zorgen. Ondanks de 
inspanningen van Raymond en de vaste kern 
speelsters die er altijd waren is dit helaas 
niet gelukt. Het team trad aan in de 5e klasse 
en wist hierin helaas geen potten te breken. 
Wél stond dit team bekend als misschien wel, 
het gezelligste team van de vereniging. Vele 
malen werd er door dit stel buiten de 
wedstrijden om afgesproken om gewoon iets 
leuks te doen. 
 
 
4.2.1 Dames 1 
Na de kampioenschappen in de voorgaande seizoenen en dus de promotie naar 
de Derde klasse, was het voor aanvang van het seizoen onduidelijk wat de 
kansen van het vlaggenschip van het damesvoetbal bij Wds’19 waren. Na een 
indrukwekkende bekerpoule met daarin de winst op Tweedeklasser Baronie (0-
3) en de krankzinnige wedstrijd in en tegen Eersteklasser Bavel (3-3) werd het 
jammerlijk uitgeschakeld op doelsaldo. De competitie ging van start en het 
team bond de ene na de andere tegenstander aan de zegekar. Voornaamste 
concurrenten Bavel en Hilvaria lieten met regelmaat onnodige punten liggen 
zodat de vraag niet was óf Dames 1 kampioen zou worden, maar wanneer.  
Uiteindelijk werd er een ‘regelmatig’ kampioenschap behaald in een seizoen 
waarin dit team het voor elkaar gekregen heeft om een heel kalenderjaar ALLE 
wedstrijden in de competitie te winnen. Dit zal een prestatie zijn, die nog 
waarschijnlijk lange tijd ongeëvenaard gaat blijven. De promotie naar de 
Tweede klasse is een feit geworden.  
 
  

Figuur 4.2.1.1 – Dames 1 

Figuur 4.1.2.1 – Meisjes B1 

Figuur 4.2.1.1 – Clinic Martijn Reuser en Geert Brusselers 
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5. JAN BOLDING 
Kort voor de kerst werd geconstateerd dat Jan erg ziek was. Slechts enkele 
weken hierna is Jan overleden.  
 
Om Jan te eren is er een memorial wedstrijd gespeeld tussen de huidige 
vrouwenselectie en de vrouwen die Jan trainde in de jaren negentig. Een 
emotionele wedstrijd met prachtige beelden. WDS besloot om alle opbrengsten 
rond de wedstrijd te doneren aan KWF. 
 
  
 

  

Figuur 5.1 – Memorial wedstrijd Jan Bolding 
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6. JUNIOREN 
De jeugdafdeling heeft ook dit jaar weer prima gedraaid. Met zoals 
traditiegetrouw, heel veel activiteiten naast het voetballen zelf door het jaar 
heen. Voetbal is een teamsport en dat heeft meer om handen dan alleen het 
spelletje zelf! 
 

6.1 Junioren 
Er wordt hard gewerkt om iedereen op zijn eigen niveau te laten spelen en zo 
in staat gesteld worden om het snelst te kunnen leren.  
 
Bij de D1 waren er een tweetal spelers die er boven uit staken, waardoor zij nu 
spelen bij de jeugd van NAC. Bart en Ocean heel veel succes! En door ons 
samenwerkingsverband met de jeugdopleiding van NAC, zien we jullie gelukkig 
nog regelmatig actie! 
 
Bij de B1 is er juist veel initiatief genomen om ook buiten het voetbal, 
teambuildings activiteiten te organiseren. Om zo gedurende het jaar een nog 
hechter team te worden. 
 

6.2 Pupillen 
Bij de jongste leden van de jeugd afdeling zijn 
er weer verscheidene teams kampioen 
geworden. Ook hier wordt hard gewerkt om 
iedereen op zijn eigen niveau te kunnen laten 
spelen en leren. 
 
Bij de deze jonge mannen en dames wordt naast 
hard gewerkt aan hun voetbal kwaliteiten, ook 
hard gewerkt aan het sociale aspect van de 
teamsport. Dit gebeurt door o.a. als team deel te 
nemen aan de verschillende activiteiten die 
georganiseerd worden. Zoals de nacht van WDS 
en de speurtocht. 
 
De E1 heeft een heus FIFA 14 toernooi 
gehouden, waar hard, echter  (uiteraard) wel fair, werd gestreden om de eerste 
plaats. 
Maar meedoen is net zo belangrijk, vandaar  voor iedereen 
een certificaat van bewijs van deelname! 
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6.3 Samenwerking jeugdafdeling NAC 
Zoals u wellicht heeft meegekregen 
heeft WDS’19 een samenwerking met 
de jeugdopleiding van NAC. 
Afgelopen seizoen heeft dit 
geresulteerd in jeugdelftallen van 
WDS die getraind zijn door NAC 
trainers. En is er een workshop 
geweest, waar hoofd jeugdopleiding 
Geert Brusselers, naast zijn visie, tips 
en trucs gedeeld met onze 
jeugdtrainers 
 
 
 
 
 
 

6.4 Korte vooruitblik nieuwe seizoen  
Kijken we kort vooruit naar het nieuwe seizoen, dan kunnen we stellen dat er 
nog harder wordt gewerkt aan de opleiding van de jeugdspelers. De trainers 
zullen d.m.v. trainingsmappen en workshops, materialen in handen krijgen om 
nog beter training te kunnen geven.  
 

Alle vrijwilligers die te maken hebben 
met de jeugd, zullen in bezit zijn van 
een Verklaring omtrent Goed Gedrag. 
 
De pupil van de week keert terug! 
 
En er zal meer gevraagd worden van 
de ouders van jeugdleden. Aangezien 
wij alleen met zijn allen deze 
vereniging draaiende houden. 
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7. FINANCIEEL JAARVERSLAG 

  

Op advies van de kascommissie is besloten om dit seizoen niet de (nog 
niet door de ALV vastgestelde!) conceptcijfers volledig op te nemen in 
het jaarverslag dat we online zetten.  
Na de ALV zullen we de eindverklaring van de kascommissie in het 
verslag plakken. 
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8. TOEKOMST 
De afgelopen Jaren is WDS beetje bij beetje weer op de kaart komen te staan. 
Positieve berichtgeving, groei van het ledenaantal, nieuwe ontwikkelingen op 
het sportpark en sportief gezien een lijn die licht omhoog loopt. 
 
Willen we dit vasthouden? En zo ja, hoe moet dat dan? 
Het bestuur beantwoordt de eerste vraag 
volmondig met ja. We hebben de overtuiging dat 
iedere vereniging die in deze tijd in zichzelf 
gekeerd is en alleen het minimale op de been 
brengt voor het wekelijkse potje voetbal, zichzelf 
op den duur overbodig zal maken.  
 
Hoe moeten we die groei dan vasthouden en doorzetten? 
We geloven dat daarvoor echt de kracht van de 
vereniging nodig is. Geloven alle WDS’ers samen 
er ook in dat we met elkaar bijzondere dingen 
kunnen maken? Tijdens de ledenraadpleging in 
mei is door meerdere mensen de droom geuit van 
een sportpark dat zich qua uitstraling kan meten 
met recente nieuwbouw zoals in Gilze of 
Oosterhout. Is dat een onmogelijke 
toekomstdroom? Wij denken van niet. Maar voor 
niets gaat de zon op. Ambities zoals deze vragen 
een onvoorwaardelijke inzet van alles en 
iedereen. Cadeautjes worden daarbij niet 
gegeven. Maar positieve energie die we met 
elkaar volhouden zal zeker beloond worden. Dat 
is een keuze. Die maakt ieder voor zich. En 
opgeteld kunnen die keuzes een enorme beweging vormen. Of niet. En dat is 
ook een keuze. Daar moeten we ons van bewust zijn. 
 
Wat betekent dit voor de korte termijn?  
We hebben de ambitie uitgesproken om het eigen vermogen weer op het peil te 
brengen van het moment dat WDS zich in 1990 in de Haagse Beemden vestigde. 
Dat kan op twee manieren. En iedereen die een huishoudboekje heeft, zal die 
twee simpel herkennen. We moeten eerst de kosten beperken. Dus:  

- Met elkaar op zoek naar betaalbare materialen en ermee omspringen 
zoals we thuis met onze eigen spullen doen.  

- De inhuur van diensten beperken daar waar we dingen zelf kunnen doen.  
- En we moeten oog hebben voor grote kostenposten binnen de 

vereniging, zoals de veldhuur en de energierekening.  

Aan de andere kant moeten we de extra inkomsten genereren. Daarvoor zijn de 
leden van groot belang. Neem initiatief!  

- Uit activiteiten als bijvoorbeeld de Grote Clubactie en de Vriendenloterij 
is nog heel veel winst te halen.  

Figuur 8.1 – De jeugd heeft de toekomst 
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- We vragen ieders hulp om mee te denken over innovatieve manieren om 
partners van WDS exposure te bieden; er kan tegenwoordig veel meer 
dan een reclamebord en de bedrijfsnaam op een shirt.  

- Help mee om activiteiten te bedenken en te organiseren! Als we met 
elkaar een mooi feest maken snijdt het mes aan twee kanten; we hebben 
een leuke ervaring EN inkomsten voor de verenigingskas.  

 
Wat is de grote lijn naar de toekomst? 
We willen met WDS nog beter naar buiten gaan kijken. Aansluiten bij de 
bewegingen in de buitenwereld. Beter de verbinding zoeken met onze directe 
omgeving en (maatschappelijke) organisaties die daar hun werk doen. Zodat 
WDS een logische en natuurlijke partner wordt voor partijen in de directe 
omgeving. 
We willen het aanbod van de vereniging nog eens goed langs alle wensen en 
behoeften van de leden leggen. Meer interactie dus. Dit kan zomaar voor 
nieuwe ideeën zorgen. Een voorbeeld: een beachsoccerveld op sportpark 
Paradijs? Het zou zomaar kunnen. Wel alleen als er bij de WDS’ers animo is voor 
zo’n nieuwe ontwikkeling. En als er vanuit betrokkenheid handjes zijn om dit 
samen te realiseren. Ook binnen de vereniging geldt: we geven geen 
cadeautjes. Achterover gaan zitten en wachten tot iemand anders iets oppakt is 
er dan niet meer bij. 
 
En we gaan de lijn doortrekken dat we van ieder lid verwachten dat hij/zij meer 
is dan een consument die met de contributie alle verantwoordelijkheid denkt af 
te kopen. We kunnen daarbij veel leren van ontwikkelingen die in andere 
takken van sport, maar ook binnen voetbalverenigingen in andere regio’s in 
Nederland al heel ver zijn. Gelukkig hebben we als WDS ’19 bovengemiddeld 
betrokken leden. De ledenvergadering wordt goed bezocht vergeleken met 
andere clubs. En we slagen erin met elkaar een vereniging te zijn die bijna 
zonder uitzondering op een positieve manier wordt beoordeeld door iedereen 
die kennis maakt met ons. Dat maakt ons bijzonder. Dat moeten we koesteren 
en de basis laten zijn voor alles wat we met samen willen bereiken. 
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