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Voorwoord 

Ieder jaar publiceert WDS ‘19 haar jaarverslag voor alle leden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Dat doen we 
omdat het bij de wettelijke voorschriften hoort, maar vooral ook om een nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis van 
de vereniging vast te leggen voor het nageslacht. 

 

Hierbij bieden we je hoofdstuk 96 van die geschiedenis. 

 

Dit hoofdstuk gaat over hoe ons huis en ons complex meer en meer ‘smoel’ krijgt. Over hoe het sportief met onze 
teams is vergaan; de promotie van ons eerste elftal in een bloedstollende nacompetitie vormt hierin een hoogtepunt.  

 

En over onze volgende stappen in het proces om de vereniging waarin leden hun eigenaarschap in de club ter harte 
nemen. En het gebruiken om samen een fantastisch WDS te bouwen. Een WDS dat een waardevolle plaats heeft in de 
omgeving van de Haagse Beemden en voor Paradijs, Kroeten, Kesteren, Muizenberg in het bijzonder. 

Tot slot doen we natuurlijk ook weer verslag van de financiële kant van de vereniging. 

Veel plezier met dit jaarverslag. 

 

Bestuur WDS’19 

oktober 2015 
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Verslag van het bestuur 

Ontwikkeling met horten en stoten. 
Het bestuur is trots op de wijze waarop de vereniging 
zich de afgelopen jaren ontwikkelt. Van grijze muis in 
het Bredase voetbal begint de club steeds meer een 
eigen smoel te krijgen. De koers richting een vereniging 
waaraan alle leden een steentje bijdragen werpt meer en 
meer zijn vruchten af. 

Ons complex ontwikkelt zich stapje voor stapje; 
afgelopen seizoen vormde de renovatie van de bar in de 
kantine het levende bewijs dat we veel kunnen bereiken. 
Hiervoor was de inspirerende hulp van Atelier2-
architecten meer dan welkom. En daarna was het de 
beurt aan de WDS’ers zelf. Met een paar man werd de 
prachtige barpartij in elkaar getimmerd en geschilderd, 
zodat die nu een aanzicht heeft dat past bij 2015.  

Op 23 april gaf de Bredase gemeenteraad groen licht 
voor een renovatie van de kleedkamers op sportpark 
Paradijs. In de zomer is de gemeente daarmee 
begonnen. Helaas heeft het project wat uitloop 
gekregen, zodat we bij het verschijnen van dit 

jaarverslag nog met ‘werk in uitvoering’ te maken 
hebben. Dit heeft helaas wat overlast veroorzaakt bij het 
gebruik. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het 
prachtig is als het project eenmaal is opgeleverd. 

Wijkfunctie 

Sinds een paar jaar richt WDS zich op het beter vervullen 
van de maatschappelijke positie in de wijk. We zijn ervan 
overtuigd dat alleen verenigingen die hun meerwaarde 
voor de omgeving uitstralen, kansrijk zijn in de 
toekomst. Dit wordt ook wel ‘Open Clubs’ genoemd. 
Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het mes aan twee 
kanten snijdt:  

ALS OPEN CLUB STA JE  NOOIT STIL.  J E  SPEELT IN OP DE BEHOEFTEN 

VAN JE  DOELGROEP MAAR OOK DIE VAN DE BUURT JE  B IEDT NAAST JE  

HOOFDSPORT ANDERE ACTIVITEITEN AAN ALS DAAR BEHOEFTE AAN IS.  

B I J  EEN OPEN CLUB KOMEN LEDEN SAMEN,  ZETTEN TOFFE 

VRI JWILL IGERS Z ICH WEKELI JKS IN,  LEERT IEDER IS  OP Z I JN/HAAR 

E IGEN NIVEAU EN STRAALT DE CLUB GEZELLIGHEID UIT.  ALS HET HART 

VAN DE CLUB KLOPT,  BL I JVEN LEDEN LANGER L ID.  

DEZE WAARDE VAN SPORT WORDT STEEDS MEER HERKEND DOOR 

GEMEENTEN,  ONDERWIJS,  ZORG,  WELZI JNSWERK,  UWV,  RE-
INTEGRATIEBUREAUS EN HET BEDRI JFSLEVEN.  VERENIGINGEN DIE DEZE 

PARTI JEN OPZOEKEN KUNNEN ZICHZELF,  ANDERE SPORTAANBIEDERS 

EN ORGANISATIES UIT ANDERE SECTOREN VERSTERKEN.   
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SAMEN KUN JE  EEN B I JDRAGE LEVEREN AAN EEN BETERE WI JK.   EEN 

GOEDE SAMENWERKING MET ANDERE PARTI JEN KAN ERVOOR ZORGEN 

DAT JE  ALS CLUB GROEIT,  MET HET OOG OP DE TOEKOMST.  NAAR 

ONZE VIS IE  WERKT DEZE MANIER VAN DENKEN TOT LEDENBINDING,  -
BEHOUD,  -GROEI,  MEER BEDRI JV IGHEID OP JOUW VERENIGING EN 

GEEFT HET DE BESTAANSRECHT VAN JOUW CLUB CONTINUÏTEIT.  

(NOC*NSF -  BREDA ACTIEF 2015) 

De aanwezigheid van fysiotherapie praktijk Muizenberg 
is een goed voorbeeld van een samenwerking die 
bijdraagt aan de Open Clubhouding van WDS. Ook de 
introductie van Jeugdwerk Surplus en de samenwerking 
met NAC Breda past hier goed. Daarnaast heeft deze 
ontwikkeling opgeleverd dat WDS en de buren HV United 
niet langer met de ruggen naar elkaar gekeerd staan. We 
zoeken actief de verbinding. In een gezamenlijke 
projectgroep wordt gewerkt aan een ‘beachcourt’ 
waarmee we het aanbod voor de vereniging op een hele 
mooie manier kunnen uitbreiden. Dit idee hebben WDS 
en United gezamenlijk gepresenteerd aan o.a. Gemeente 
Breda tijdens het Bredaas Sportcafé van Breda Actief in 
december 2014 waar WDS gastheer was.  

Om deze en nieuwe activiteiten door te blijven 
ontwikkelen, heeft WDS besloten om zich in te schrijven 
voor de pilot 'open club coach' die komend anderhalf 

jaar wordt ondersteund door Breda Actief. In juni werd 
hiervoor de overeenkomst gesloten. De Open Club coach 
gaat met verschillende werkgroepen aan de slag om de 
maatschappelijke ontwikkelingen verder vorm te geven 
en nieuwe ideeën uit te werken. Deze projecten dragen 
allemaal bij aan het open karakter van WDS.  
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Het afgelopen jaar heeft Breda Actief WDS al geadviseerd 
op organisatorisch en bestuurlijk vlak. Dit heeft tot een 
aantal concrete voorbeelden geresulteerd: 

• Deelname aan de Halloweenactiviteit in Kroeten  
• De organisatie van de Straatvoetbaldag 2015. 

Deze zal wellicht in 2016 uitgebreid worden. Extra 
handjes zijn hiervoor wel nodig! 

• De mogelijkheid voor nieuwe bewoners om 
gebruik te maken van de kantine. Surplus 
Jeugdwerk loopt hierin voorop. Dit noemen we in 
de volksmond ‘de buurthuisfunctie’.  

• De weekberichten waarmee we alle leden van WDS 
willen meenemen in de ontwikkelingen die spelen 
binnen de club. 

 

(Bestuurlijke) continuïteit 

We bestaan inmiddels 96 jaar. Dat is veel langer dan 
bijvoorbeeld de meeste bedrijven. Dus we doen iets 
goed, dat mag duidelijk zijn. Een vereniging gedijt het 
best als er voortdurend een goede balans is tussen 
continuïteit en vernieuwing. Teveel wisseling is niet 

goed, maar 'meubilair' dat is vastgeroest en 
veranderingen in de weg staat werkt ook verlammend.  

Terugblikkend op de afgelopen 3 seizoenen moeten we 
constateren dat die balans niet helemaal op orde is 
geweest. Bestuurlijk zijn er veel wisselingen geweest. In 
sommige functies hebben zelfs meerdere wisselingen 
van de wacht plaats gehad. 

We zien dit niet alleen terug in het bestuur. De 
barcommissie, inmiddels aan zijn 4e bezetting toe, is 
hiervan helaas ook een voorbeeld. Daardoor wordt er 
een zware wissel getrokken op het collectief geheugen 
om 'koers' te houden en veranderingen tot een goed 
einde te brengen. Nadrukkelijk het woord koers, want 
we zijn als WDS onderweg, we dobberen al een tijd niet 
meer zonder kompas rond. Wellicht is het dat gevoel van 
'samen op reis zijn' dat ervoor heeft gezorgd dat er nu 
ook in diverse commissies vers bloed stroomt. Met hun 
energie kan WDS nieuwe stappen zetten. Al blijft het een 
uitdaging om de verbinding tussen 'het nieuwe en het 
oude' gesmeerd te laten verlopen. 
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Bestuurlijke vooruitblik naar 2015-2016 

Aftreedrooster 

Bestuursleden van WDS ’19 worden volgens de statuten 
gekozen voor een termijn van 3 jaar. We streven hierbij 
naar een gelijkmatig aftreedrooster.  

Bestuursleden met een doorlopende termijn 

FUNCTIE NAAM BENOEMD AFTREDEND 

PENNING 

MEESTER 

Marcel de 
Coole 

oktober 
2014 

ALV 2016 

 FACILITAIRE 

ZAKEN 

Dennis 
Broeders 

juni 2015 ALV 2017 

Aftredende bestuurders 

Ralph de Brouwer en Deny König zijn aan het eind van 
hun termijn als bestuurslid van WDS’19. Zij hebben 
beiden besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. 
Maar zij vallen zeker niet weg binnen de vereniging. 

Ralph gaat een centrale rol vervullen in de opzet van de 
commissie ‘veilig sporten’. Hierin krijgt zowel de sociale 
veiligheid (o.a. sportiviteit en respect, ongewenst 
gedrag) als de fysieke veiligheid (o.a. gezonde kantine, 
EHBO) een plaats. Komend seizoen gaan we deze 
commissie stap voor stap vormgeven. 

 
Ralph heeft afgelopen jaren laten zien dat je ook al op 
jonge leeftijd een stevige bestuurder kunt zijn. Met veel 
energie heeft hij zijn rol in het dagelijks bestuur vervuld. 
En daarin altijd zijn verantwoordelijk genomen. Zonder 
hem hadden we niet gestaan waar we nu staan. 
 
Deny König zet zijn werk in de sponsorcommissie van 
WDS ‘19 gewoon voort. Het is ons duidelijk geworden 
dat hiervoor een bestuursfunctie geen noodzaak is. We 
hebben daarom besloten dat  

Deny zich gaat focussen op het uitbouwen van de 
sponsorcommissie en dat hij minder tijd hoeft te steken 
in het volgen van het bestuur in de volle breedte. Daarin 
heeft hij als ‘vliegende keep’ veel goed werk gedaan, 
maar de aandacht moet nu naar het binden van de juiste 
partners en activiteiten aan WDS ‘19. 
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Te benoemen tijdens de ALV van 2 november 
2015 (benoemde bestuursleden komen in het aftreedrooster voor 
de ALV van 2018 te staan) 

FUNCTIE NAAM TE 
BENOEMEN 

 VOORZITTER 

 

 

SECRETARIS 

 

TECHNISCHE 
ZAKEN 

 

 

JEUGDZAKEN 

Tim 
Jongbloed 

 

Marchien 
Wissink 

 

Wouter van 
de Vendel 

 

Eric 
Stadhouders 

November 
2015 

 

November 
2015 

 

November 
2015 

 

November 
2015 

 

 

voorzitter 

De voorzitter is na 3 jaar aan het eind van zijn termijn 
gekomen. Verlenging daarvan is lange tijd niet 
vanzelfsprekend geweest. Onze voorzitter wil zijn rol 
vervullen in een vereniging die ambitie uitstraalt en die 
vooruit wil. ‘Op de winkel passen’ in een zieltogend 
cluppie is geen optie. De ontwikkelingen van de laatste 
jaren hebben ervoor gezorgd dat Tim Jongbloed zich 
opnieuw verkiesbaar stelt. Hij maakt hierbij de 
kanttekening dat hij niet voor de volle 100% wil 
garanderen deze termijn vol te maken. Dit o.a. met oog 
op veranderde werkomstandigheden. 

secretaris 

Voor de post van secretaris had zich helaas niemand van 
binnen de vereniging gemeld. Gelukkig hebben we 
iemand kunnen vinden die op zoek was naar een nieuwe 
uitdaging. Marchien Wissink heeft een schat aan 
ervaring binnen de voetbalwereld. Na een jaar sabbatical 
in de Verenigde Staten klopte WDS toevallig op het 
goede moment bij haar aan. We zijn er heel blij mee dat 
ze het team komt versterken.  
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Ze gaat de structuur en organisatie verbeteren en als 
vrouw in het bestuur heeft ze oog voor zaken die ‘de 
mannen’ nog wel eens willen vergeten. 
 
technische zaken (senioren) 

Op de post van Technische Zaken voor de senioren komt 
juist wel een WDS’er in hart en nieren. Wouter van de 
Vendel heeft deze handschoen sinds het voorjaar 
opgepakt. En van alle kanten horen we signalen dat het 
heel fijn is dat er iemand in het bestuur zich op het 
voetbaldeel focust. Vanwege het feit dat de technische 
man de vereniging als werkgever van bijvoorbeeld de 
hoofdtrainer moet kunnen vertegenwoordigen, is het 
wenselijk dat deze een plaats heeft in het bestuur. En 
Wouter is door zijn kenmerkende scherpte een welkome 
aanvulling in het team. 

facilitaire zaken 

Het was ons een doorn in het oog dat er geen centraal 
bestuurslid ‘facilitaire zaken’ is. Om de vereniging goed 
te kunnen laten functioneren is het van belang dat er 
ook oog is voor een visie op het vlak van kleding, 
materialen, onderhoud van het gebouw, energie, enz, 

enz. Deze onderwerpen waren kriskras belegd bij de 
overige bestuursleden. We vinden het heel fijn dat 
Dennis Broeders zijn portefeuille Jeugdzaken heeft 
verruild voor die van Facilitaire Zaken en wij hebben nu 
daardoor iemand die deze onderwerpen gecoördineerd 
onder zijn hoede neemt. Hij zal hier worden geholpen 
door Niels Bakker (speler zat2). 

jeugdzaken  

Bovenstaand betekent dat wij voor jeugdzaken een 
nieuw bestuurslid moeten voordragen. Wij hebben 
daarvoor Eric Stadhouders benaderd en hij heeft zich 
bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Eric is een 
relatief nieuw gezicht bij WDS’19. Hij is dit seizoen 
begonnen de jeugdcommissie nieuw leven in te blazen 
en te trachten de jeugdopleiding naar een hoger plan te 
tillen. Wij menen in hem een goed bestuurslid te hebben 
gevonden om de jeugd te vertegenwoordigen.  
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Ontwikkelingen naar de toekomst 
 

Nieuwe gezichten jeugdcommissie 

Uit het hoofdstuk over de jeugdafdeling wordt duidelijk 
dat er dit seizoen hard getrokken gaat worden aan de 
uitbouw van onze jeugdopleiding. 

 

Mogelijke aanpassing entree 

Onderdeel van een ‘open club’ is een accommodatie die 
niet alleen een gesloten clubhuis is. We willen 
toegroeien naar een gebouw dat mogelijkheden biedt 
om gebruik door andere partijen mogelijk te maken en 
op een goede manier ook voor WDS positief te laten 
uitpakken. Een van de eerste stappen die we daarbij in 
gedachten hebben, is de muur tussen WDS en HV United 
slechten. Zowel in letterlijke zin als figuurlijk. Met wat 
beperkte ingrepen is de entree beter geschikt te maken 
voor flexibel gebruik door verschillende partijen. Waarbij 
de mogelijkheden voor verhuur van subruimtes en 
kostenbesparingen door bijvoorbeeld gedeeld gebruik 
van de toiletruimtes belangrijke opties zijn.  

De komende maanden onderzoeken of we dit 
daadwerkelijk kunnen en willen realiseren. En vervolgens 
willen we het ook meteen gaan doen. 

 

Eigen energie voorziening 

Het energieplan heeft wat vertraging opgelopen in de 
uitvoering. In seizoen 2015-2016 krijgt het verder zijn 
beslag.  

 

Een jaar waarin we ons focussen op de 
organisatie en de processen 

Het ‘verenigingsdraaiboek’ waarin we beschrijven hoe 
processen binnen WDS horen te lopen. Zowel incidentele 
zaken als dingen die ieder jaar terugkomen. Zodat bij 
wisselingen in het kader de continuïteit minder gevaar 
loopt. 
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Veilig sportklimaat als speerpunt! 

Veilig kunnen sporten, wat is dat nu eigenlijk? Veilig 
kunnen sporten betekent voor WDS’19 dat ieder lid, 
altijd, met plezier naar de vereniging komt. Waar een 
cultuur heerst waar niemand bang van elkaar hoeft te 
zijn en we vooral elkaar aanspreken op gedrag wat we 
liever eigenlijk niet zien. Dat we in staat zijn om 
zorgwekkende signalen in een vroeg stadium op te 
pikken en dat we weten hoe we hier mee om moeten 
gaan. Dat we ons altijd netjes gedragen tegen de 
scheidsrechter, onze tegenstander en toeschouwers. Dit 
heeft allemaal te maken met sociale veiligheid. Het 
‘(on)veilige gevoel’ dat iemand heeft als hij/zij de 
poorten binnen loopt. 

Om dit te bereiken hebben we dit jaar samen met velen 
andere Bredase verenigingen meegedaan aan de aftrap 
‘maak er een punt van’. Een landelijke campagne over 
sociale veiligheid en hoe belangrijk dit is voor een 
vereniging. Breda actief heeft hier op ingespeeld en een 
stappenplan gemaakt. Hoe creëer je als vereniging een 
veilig sportklimaat? 

Om te beginnen met het starten van een commissie 
‘Veilig sporten’. Aanspreekpunten voor de vereniging als 
ze het even niet meer weten of zorgen hebben over 
bepaalde omstandigheden. Deze commissie leden zullen 
ook een cursus krijgen vanuit het CJG (centrum voor 
jeugd en gezin). Het is belangrijk om zaken met elkaar 
te delen zodat we vroegtijdig actie kunnen ondernemen. 
In samenwerking met het CJG zal dan bekeken worden 
wat de aanpak zal zijn. 

Alle trainers en leiders zullen worden uitgenodigd voor 
een startbijeenkomst. Wat vinden we normaal? Wanneer 
gaat iemand over de grens? Samen ontwikkelen we een 
gedragscode die voor iedereen gelijk is. Als laatste stap 
willen we een 100% garantie dat iedere trainer of leider 
in het bezit is van een geldig VOG.  

Een verklaring omtrent gedrag waarmee natuurlijk niet 
alle risico’s meteen zijn verdwenen maar waar we wel de 
drempel velen malen hoger kunnen leggen. 

Daarnaast gaan we ons bezig houden met fysieke 
veiligheid. De aanwezigheid van de juiste spullen voor 
het geval er eerste hulp verleend moet worden. Maar wie 
verleend dan die eerste hulp? Ook belangrijk om goed te 
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regelen. De bewaking van ons sportpark hoort daar ook 
bij en hoe gezond is onze kantine nu eigenlijk? 

Al met al veel uitdagingen, uitdagingen die moeten 
worden omgezet in kansen om vervolgens goed te 
benutten. 

 

Jouw inbreng! 

We hopen verrast te worden door initiatieven vanuit de 
leden. Daar geven we alle ruimte aan. Een fantastische 
club wordt niet gemaakt door het bestuur, maar door de 
WDS’ers!  

Een goed en krachtig voorbeeld hiervan is het project 
‘pupil van de week’, dat door Jadrana Perovanovic en 
Esmee de Groot nieuw leven is ingeblazen. Dankzij het 
enthousiasme van deze twee dames krijgt een van onze 
jongste leden bij iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal 
een geweldige ervaring geboden;  hij of zij krijgt van 
heel dichtbij een kijkje achter de schermen bij ons 
vlaggenschip en mag ook nog eens de aftrap verrichten! 

 
 

Senioren  

 

Selectie 

Nadat het eerste elftal onder leiding van trainer Martijn 
van Wanrooy al twee keer achter elkaar nacompetitie 
speelde in de afgelopen seizoenen, in 2012-2013 
promoveerde naar de 4e klasse, en in 2013-2014 net 
naast promotie naar de 3e klasse pakte na twee 
enerverende finales tegen Beek Vooruit, konden alle 
WDS’ers zich ook dit jaar opmaken voor het traditionele 
toetje. 

Tot het eind van de competitie hield het eerste elftal de 
spanning er overigens goed in.  In de 3e periode stond 
WDS een aardige hoeveelheid punten los op de 
concurrentie, maar aan het eind van de 3e periode kon 
van koploper en latere kampioen Gilze, van Barca en van 
RSV in thuiswedstrijden niet gewonnen worden en zo 
kwam het dat buurman Boeimeer en ons vlaggenschip in 
een rechtstreeks duel mochten uitmaken wie deel zou 
nemen aan de nacompetitie. In deze wedstrijd, die bol 
stond van de spanning, kwam WDS’19 op een 1-0 
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achterstand, maar uiteindelijk bleek het team over veel 
veerkracht te beschikken en sleepte er in de 2e helft een 
1-2 overwinning uit. Overigens was dit naar aanleiding 
van de goed gespeelde tweede helft wel een zeer 
terechte overwinning.  Het bijna jaarlijkse toetje was ook 
dit jaar weer een feit. 

Deze veerkracht bleek ook in de nacompetitie 
kenmerkend. In de eerste ronde van de nacompetitie 
werd na lang aarzelen van de KNVB uiteindelijk Right’Oh 
uit Geertruidenberg de tegenstander. Heel hard werd er 
geknokt voor een goed resultaat, maar vlak na de 1-0 
die eindelijk diep in de tweede helft viel, scoorde na een 
onoplettendheid Right’Oh direct tegen: 1-1. Right’Oh 
had in de tweede wedstrijd het thuisvoordeel, maar kon 
daar geen gebruik van maken en zoals ook een jaar 
eerder ging WDS’19 naar de finale. Dit ging letterlijk niet 
zonder slag of stoot, toen tegenstander Right’Oh 
halverwege de tweede helft twee  rode kaarten achter 
elkaar kreeg en ons eerste elftal direct daarop de 0-1 
maakte, was de wedstrijd beslist. 

Tegenstander in de finale was TVC Breda en WDS’19 
mocht eerst een uitwedstrijd spelen. Deze uitwedstrijd 
werd moeizaam met 0-1 gewonnen. Een week later 

moest het gebeuren en kon WDS’19 voor de tweede keer 
in zijn historie de 3e klasse bereiken. In de eerste vijf 
minuten leek het echter al hopeloos mis te gaan. 
WDS’19 begon op zijn zachtst gezegd niet scherp aan 
de wedstrijd en stond binnen vijf minuten met 0-2 
achter. Later in de eerste helft kwamen we op 1-2, maar 
meteen gevolgd door de 1-3. Niemand gaf nog een cent 
voor de promotiekansen in de rust. Behalve de spelers 
en trainer van het eerste elftal dan. Zij toonden ook nu 
een ongelooflijke veerkracht en in een geweldige tweede 
helft werd de achterstand omgezet in een 4-3 
overwinning.
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Zonder anderen tekort te doen werd dit seizoen het jaar 
van de gebroeders Bayram en Abdul Avci, beiden vanaf 
de pupillen al lid van WDS’19. Samen maakten ze, eerlijk 
verdeeld, 44 van de 50 competitiedoelpunten en 5 
nacompetitiedoelpunten. Dit leverde hen, samen met 
Dara Yet, een overstap naar het Belgische KFC Meer op. 
Verder nam ook Martijn Vermolen helaas het besluit om 
met selectievoetbal te stoppen en in de laatste dagen 
van de overschrijfperiode vertrok Andries Tolenaars nog 
naar RBC Roosendaal. 

Gelukkig blijft in het komende seizoen de rest van de 
eerste elftalselectie in tact. Veel moeite is gedaan om 
vooral het verlies van doelpunten op te vangen en de 
selectie in de breedte te versterken. Dit leverde een flink 
aantal nieuwe en ook terugkerende spelers voor het 
nieuwe seizoen op. Spelers die we nodig zullen hebben 
om in de 3e klasse, waar het niveau weer een flinke stap 
hoger zal zijn, mee te kunnen draaien. Doelstelling zal 
behoud in die 3e klasse zijn. 

Het tweede selectie elftal heeft het gehele seizoen met 
de bovenste drie in de competitie meegedraaid. 
Onervarenheid zorgde er uiteindelijk voor dat er geen 
kampioenschap kon worden gevierd. Onnodig veel 

punten werden verspeeld, maar omdat ook de 
concurrentie telkens opnieuw punten verloor was 
achteraf de laatste competitiewedstrijd tegen Sprundel 2 
nog een heel belangrijke wedstrijd. Als deze wedstrijd in 
winst was omgezet, was er onverwacht nog een 
gedeelde eerste plaats uitgerold. Helaas was juist in dat 
weekend de personele bezetting te krap en werd er 
kansloos verloren. Wellicht dat de opgedane ervaring er 
voor kan zorgen dat het volgend seizoen opnieuw een 
gooi naar noodzakelijke promotie gedaan kan worden. 
Dit om het ontstane gat tussen eerste en tweede elftal te 
verkleinen. 

 

Vrouwenvoetbal 

In het voorafgaande seizoen 2013-2014 promoveerde 
het eerste vrouwenteam na veel jaren terug naar de 
tweede klasse. Helaas volgde daarop door allerlei 
oorzaken een flinke leegloop. Het bleek aan het begin 
van seizoen 2014-2015 niet mogelijk om een 
representatief team in de tweede klasse te laten 
voetballen. Na enkele wedstrijden moest men de 
handdoek gooien en met medewerking van de KNVB kon 
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uiteindelijk nog worden ingeschreven voor de 4e klasse. 
Uiteindelijk werd het wel een heel matig jaar en 
degradeerde het elftal zelfs aan het eind van het seizoen 
naar de 5e klasse. 

 

In het komend seizoen zal geprobeerd worden door 
middel van hopelijk teruggekeerde teamgeest een rol 
van betekenis te gaan spelen in de 5e klasse. Hiervoor is 
een nieuwe damestrainer in de persoon van de van vv 
Schijf gekomen Robert Rommers aangetrokken en zijn 
een aantal dames teruggekeerd naar onze club. Omdat 
WDS’19 ook nog een over een meisjes A en meisjes B 
elftal beschikt in het komend seizoen, kan het haast niet 
missen dat de weg omhoog in de komende jaren weer 
ingezet gaat worden. 

 

Lagere senioren 

WDS’19 had in het seizoen 2014-2015 in totaal 7 
seniorenteams. Het derde elftal draaide lang mee voor 
de derde plaats, maar moest uiteindelijk terrein prijs 
geven. 

Ut vierde mocht het dit seizoen een klasse hoger gaan 
proberen en werd verdienstelijk derde in die competitie. 

WDS’19 5 en 7 draaiden eindigden net boven de laatste 
plaats, het zesde elftal draaide een leuk seizoen in de 
middenmoot. 

De personele bezetting van alle lagere teams was goed, 
alleen het 7e elftal had vaak moeite om aan genoeg 
spelers te komen. Dit elftal zal in het nieuwe seizoen 
opgaan in de andere teams, maar daar komt wel weer 
een nieuw zaterdagelftal voor terug. 
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Jeugd 

 

Terugblik 

In het afgelopen seizoen 2014-2015 heeft onze 
vereniging weer op alle fronten goed mee gedaan in de 
onderlinge competities. 

We hebben dit seizoen mee gedaan met de volgende 
teams: 

1 A junioren team 

1 A  junioren Meisjes team 

1 B junioren team 

1 C junioren team 

1 C junioren Meisjes team 

3 D pupillen teams 

5 E pupillen teams 

3 F pupillen teams 

1 Mini Kabouter team 

 

Van deze teams is onze D 1 kampioen geworden in de 
2e klasse en als klap op de vuurpijl werden ze ook nog 
winnaar van de Bredase kampioenschappen.  

F 1 pakte net naast het kampioenschap. 

E 1 werd heel knap najaarskampioen in de 1e klasse. 

E 2 werd voorjaarskampioen in de 2 e klasse. 

E 3 werd najaarskampioen in de 3 e klasse. 

Kortom mogen we stellen dat het in deze E categorie 
heel goed gesteld is bij WDS’19. 

De jeugdcommissie wil natuurlijk ook de spelers met 
begeleiding van WDS’19 D 1 van  harte feliciteren met 
het te behalen resultaat. 

Wat de jeugdcommissie betreurt is dat de opkomst van 
sommige teams minimaal was bij de afsluiting van het 
seizoen tijdens de huldiging, terwijl dit toch goed was 
gecommuniceerd naar alle leiders, trainers, spelers en 
ouders van betreffende teams. 

Maar toch was het als vanouds weer een zeer gezellige 
en geslaagde avond. 
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Ook hebben we weer een zeer geslaagd Kerst 
Zaalvoetbal toernooi gehouden waarin de animo van alle 
spelers en speelsters optimaal was. 

Al met al is het een geslaagd seizoen voor de jeugd van 
WDS’19 wat ook nog eens zeer sportief en positief is 
geweest. 

Het leden aantal is stabiel gebleven, eerder meer leden 
dan een teruggang van leden. 

Wat we als jeugdcommissie betreuren is het feit dat dit 
seizoen een paar jaarlijks terugkerende toernooien niet 
heeft kunnen plaatsvinden door o.a. een tekort aan 
vrijwilligers.  

 

Vooruitblik 

In het nieuwe seizoen gaan we met de jeugd een andere 
koers varen. Deze koers is in eerste instantie door 
Dennis Broeders ingezet en wordt nu door de 
Jeugdcommissie olv Eric Stadhouders voortgezet.  

Wouter van de Vendel zal voor zowel de jeugd als de 
senioren het technische gedeelte vorm moeten gaan 

geven. Hij zal een technische commissie gaan 
samenstellen.  

De technische commissie van WDS’19 is 
verantwoordelijk voor alle trainers binnen WDS’19 en 
voor de indelingen van alle teams binnen de jeugd. 

Doelstelling van de technische commissie is op elk 
selectie team een gediplomeerde trainer te hebben. 
Indien mogelijk oefenmeester 3 of jeugd voetbal trainer. 

Alle overige (organisatorische) zaken blijven gewoon 
lopen via de jeugdcommissie. 

Het bestuur heeft besloten tot deze koers wijziging, 
omdat we tot de conclusie kwamen dat de jeugd van 
WDS’19 een nieuwe boost nodig heeft om weer te 
kunnen groeien zowel in ledenaantal als in prestatie. 

Ongeveer 10 jaar gelden speelde onze jeugd nog 
hoofdklasse en soms zelfs tegen Betaalde Voetbal Clubs 
en deze ambitie moeten we met zijn allen weer 
nastreven. 
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Tevens heeft onze jeugd voorzitter besloten om privé 
redenen het stokje over te dragen en wij hebben Eric 
Stadhouders bereid gevonden om de kar te gaan 
trekken. Verder heeft er een uitbreiding plaats gevonden 
met Adil Saber als secretaris. 

De nieuwe jeugd commissie ziet er daarom als volgt uit: 

Voorzitter : Eric Stadhouders 
Secretaris : Adil Saber 
Wedstrijd secretaris : Pedro Boomaars 
Technische Zaken : Wouter van de Vendel 
Coördinator pupillen : Richard van Zalen 
Coördinator junioren : Joost Goverde 

De vernieuwde jeugdcommissie is op maandag 31 
augustus voor de eerste keer samen gekomen en is tot 
conclusie gekomen dat er nog genoeg te verbeteren valt. 

Er worden hernieuwde afspraken gemaakt met alle 
commissie leden, trainers, leiders, spelers en ouders om 
het voor iedereen duidelijk te maken waar WDS ‘19 naar 
toe wil groeien. 

Voor iedereen moet duidelijk zijn bij wie ze moeten zijn 
met al hun vragen en of opmerkingen. Daarom zal er 

ook in de kantine en de bestuurskamer een plek moet 
komen waar iedereen kan zien wie aanwezig is en bij 
wie iemand moet zijn met zijn of haar vraag. 

Duidelijkheid en communicatie zijn de beste middelen 
voor iedereen. Daarom is de jeugd commissie samen 
met de technische commissie bezig met het 
samenstellen van een jeugdbeleidsplan. Ook gaan we 
proberen om zowel voor trainers en leiders van de jeugd 
minimaal eens per maand en hetzelfde voor de ouders 
van de jeugd een nieuwsbrief te versturen vanuit de 
jeugd commissie. 

In het seizoen 2015-2016 speelt WDS’19 met de 
volgende teams in de competitie. 

A junioren, 1 jongens en 1 meisjes team 
B junioren, 1 jongens team en 1 meisjes team 
C junioren, 2 jongens teams 
D pupillen, 3 jongens teams aangevuld met enkele 
meisjes 
E pupillen, 3 jongens teams en 1 meisjes team 
F pupillen, 3 jongens teams met de verwachting dat dit 
aantal tijdens het seizoen zal groeien. 
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Mini pupillen, 1 team waar we nu mee bezig zijn een 2e 
team te vormen. 

Onze doelstelling is om met elk selectie team minimaal 
een klasse hoger te gaan spelen in de komende twee 
jaar. 

Aan het einde van seizoen 2015-2016 wordt er weer, na 
jaren van afwezigheid, weer het Koos Hoogenboom 
toernooi  georganiseerd. Een pupillen (E-F)- en een 
meisjestoernooi (MA-MB). We zijn de vrijwilligers die dit 
op zich gaan nemen dan ook dankbaar. Zijn kunnen erg 
goed veel handjes gebruiken, dus mocht je het leuk 
vinden om dit samen met hen tot een succesvol toernooi 
te maken meld je dan bij een van de jeugd commissie 
leden 

WDS’19 is van oudsher bekend geraakt door het dames 
voetbal, daarom zet de jeugdcommissie hier dit jaar ook 
op in door hierin stappen te maken. 

Een van de speerpunten binnen de jeugdcommissie is 
een stukje ledenwerving te doen door middel van enkele 
acties. Acties zoals o.a. de vriendjes en vriendinnen 
dagen, een Haagse Beemden Cup voor bepaalde 
categorieën. 

Aan het einde van dit seizoen moet er dan ook een groei 
te zien zijn van het aantal jeugdleden. Op dit moment 
zijn wel aardig gegroeid met ongeveer 50 nieuwe jeugd 
leden. Tevens vindt de jeugdcommissie dat de 
berichtgeving via de website van WDS’19 voor 
verbetering vatbaar is. Zaken als wedstrijdverslagen 
door leiders, trainers, spelers en/of ouders moeten een 
plaats krijgen op onze website. 

Tevens zullen formulieren zoals inschrijving, 
uitschrijving, incasso opdrachten en aanpassing 
gegevens van leden duidelijker op de website moeten 
komen. 

Zo zullen er ook nog wel andere zaken zijn die een vast 
plekje moeten krijgen. 

Het bestuur en de jeugd commissie houden zich 
aanbevolen voor alle suggesties van onze leden. 

Alles wat WDS’19 sterker en beter maakt zal aandacht 
krijgen van de juiste personen. 
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Financiën 

 

Wij zijn blij om te kunnen melden dat WDS het seizoen 
2014-2015 opnieuw met zwarte cijfers heeft afgesloten. 
Het positieve resultaat na afschrijvingen is € 3.485,02. 
Hiermee zetten we de goede lijn van voorgaande 
seizoenen voort. 

Er zijn geen lang lopende schulden. Goed te vermelden 
is dat waar we vroeger achter de betalingen van de pof 
kaarten zaten, dit door het passysteem omgezet is door 
vooruit betalingen op de passen. 

Positieve posten die hebben bijgedragen aan het 
resultaat zijn de kantine inkomsten, de reducering van 
de huisvestingskosten en de reducering van de 
bestuurskosten. 

Wel zijn er helaas ook posten waarvan het resultaat is 
tegen gevallen. Met name de kosten voor de veldhuur 
zijn hoger uitgevallen dan begroot in verband met 
prijsstijgingen. De verwachting is dat deze kosten de 
komende jaren verder zullen stijgen. 

Ook hebben we een flinke inhaalslag gemaakt wat 
betreft de ledenadministratie. Deze is opgeschoond 
door Wouter van de Vendel. Er is tevens een flink aantal 
leden die wijzigingen van stamgegevens hebben 
doorgegeven. Dit maakt het mogelijk om volgend 
seizoen alles voor wat  contributies via Sportlink (het 
KNVB ledenadministratiesysteem) te laten lopen. Dit 
maakt het werk voor de penningmeester en Lizzy 
Suijkerbuijk een stuk overzichtelijker. 

Een punt van aandacht blijft het onderhoud aan de 
kantine en lichtinstallatie. Hier zal flink voor 
gereserveerd moeten worden, omdat we niet graag voor 
financiële verrassingen willen komen te staan als we alle 
achterstallig onderhoud gaan wegwerken. 

Wij gaan positief het nieuwe seizoen in en hopen dat 
iedereen zijn steentje bij wil dragen om WDS naar een 
hoger plan te tillen. Wij zullen alle handjes daarbij nodig 
hebben. 
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Commerciële zaken 
 

PARTNERS VAN WDS’19: 

Uiteraard kan een vereniging zoals 
WDS’19 niet overleven zonder de 
goodwill van de nodige sponsors. 
Daarom willen wij onze partners 
hartelijk danken voor hun steun. 
Zonder hen zou het bestaan van 
onze vereniging heel wat moeilijker 
zijn.  

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

 

Kledingsponsors: 

Soccer Center Breda 

Inbidox Zorg en Cosmetica 

Feestcafé D’n Henk 

IGEV 

Vorm Fiscaal 

Limburgia 

 

Bordsponsors: 

Leendert van den Born 

Bakkerij Lips 

Gezonde Mooie Tanden 

Withagen Attractieverhuur 

Youplaza 

Haagpoort 

Bakkerij Dikke Mik 

Domino’s Pizza 

Rabobank 

 

Subsponsors: 

Gosens Accountancy 

Bakkerij Dikke Mik 

ING 

De Vriendenloterij 

Brasserie 't Archief 

 

Partners Paradijspas: 

Praktijk Muizenberg 

HUP Sport 

 

 

 
 
 
 
COLOFON 
 
Redactie  Tim Jongbloed 
  Dennis Broeders 
  Wouter van de Vendel 
  Marcel de Coole 
  Deny König 
Foto’s  ViB / Jos thomassen 
  Facebook WDS’19 
 
® WDS’19 Breda 


