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 EEN CLUB MET TRADITIE 

oudste nog bestaande amateurvereniging van Breda.  

eerste club na NAC die over 7 jaar het eeuwfeest gaat meemaken. 

katholieke basis zegt iets over normen, waarden en saamhorigheid die de 
club altijd hoog in het vaandel heeft gehad. 

altijd veel spelers voor 1ste-elftallen geleverd. vereniging is vaste waarde in 
bredase amateurvoetbal. 

 

WDS ‘19 staat aan de wieg van het Bredase damesvoetbal 

jaren ‘90: op de rand van promotie naar landelijk niveau 

 

in 1990 verhuisd naar nieuwe wijk  

grote aanwas, nieuwe mensen. en nieuwe wortels. maar wortels moeten 
groeien! 

ledenaantal in de loop van het verblijf in haagse beemden verdubbeld 

jeugd op hoog/zeer hoog niveau.  

minder dan 10 jaar geleden: wds D1- feijenoord D1 : 1-1! 



WDS ‘19 ANNO 2012 

+/- 370 leden 

financieel stabiel;  
 (+) : geen schulden.  
 (−) : weinig vet op de botten 

vereniging stevig ingeklemd tussen 
paradijs/kroeten en 
muizenberg/kesteren. 

geeft boeiende diversiteit aan mensen 
en culturen binnen de vereniging. De 
dynamiek binnen WDS ‘19 vormt een 
afspiegeling van onze maatschappij. 

blij dat spelers die elders hun geluk 
hebben beproefd, vaak weer terugkeren 
omdat zij WDS ‘19 in hun hart hebben 
gesloten.  

mooie jaren gehad. Door dynamiek en 
afwisseling veel mooie momenten 
beleefd. 

niet voor niets hebben enkele van de 
meest markante en succesvolle trainers 
in de regio bij WDS ‘19 gewerkt. 

met virgil van dijk zelfs voormalig 
jeugdspeler in jong-oranje! 

complex waar ongeveer de 1000 
leerlingen van graaf engelbrecht , de 
middelbare school van de hb (met sport 
hoog in het vaandel) dagelijks sporten. 

 

 



MAAR OOK…. 

sportief in een dal 

laatste 5 jaar: stilstand en achteruitgang 

weinig bestuurlijke continuïteit 

‘riante’ reserves, overgehouden aan de verhuizing, zijn verdampt. 

verhuizing leidde tot ‘verloren’ generatie 

club heeft gevolgen ondervonden van de verhuizing naar hb, de generatie 
leden die de verhuizing heeft meegemaakt, heeft voetballend veel voor 
WDS ‘19 betekend. Maar in bestuurlijke zin weinig bijgedragen aan de 
vereniging. Is hen niet kwalijk te nemen; bij the gunners en boeimeer in 
meer of mindere mate hetzelfde gebeurd. 

 

 



OMGEVING 

omringende clubs in de lift 

stijgende kosten KNVB en energie 

gemeentelijke bezuinigingen zorgen voor onzekerheid over 

tarieven en niveau van onderhoud en dienstverlening 

ontgroening en vergrijzing in de haagse beemden 

financiële crisis voelbaar voor leden en sponsors 



OP WEG NAAR DE 100 

2012: mooi moment om richting te kiezen 

na de magere jaren nu tijd voor de vette?  

 

als we “samen en vooruit” gaan, dan kunnen we daar voor 

zorgen! 



DE BLOEM 

focus op thema’s: 

voetbal 

groei 

organisatie 

uitstraling 

verbinding 

 

grote onderlinge 
samenhang 



VOETBAL 

DOELEN KORTE TERMIJN: 

inzetten op gekwalificeerd 
kader; trainers, leiders en 
scheidsrechters 

het opleiden van spelers staat 
centraal 

aandacht voor voetbaltechniek 

 

DOELEN LANGE TERMIJN: 

wds-jeugd kan zich meten met 
de betere teams in de regio 

wds-jeugd geeft 1ste elftallen 
(dames en heren) 
kwaliteitsimpuls 

ex-wds’er in nac 1; ex-wds’er 
in oranje  

 

 



GROEI 

DOELEN KORTE TERMIJN: 

wegwerken ‘gaten’ in de 
jeugdafdeling 

groei meisjesteams, 
seniorenteams 

volwaardige selectie van 2 
teams. 

 

DOELEN LANGE TERMIJN: 

vereniging telt 600 leden 

alle jeugdcategorieën hebben 
minimaal 2 teams 

 



ORGANISATIE 

DOELEN KORTE TERMIJN: 

wds ‘19 voldoet aan alle 
wettelijke voorschriften 
(rapportage, archivering, etc) 
met transparantie als 
uitgangspunt 

uitwerken en implementeren 
vrijwilligersplan  

projecten en vacatures online 

bestuurlijke continuïteit 

 

DOELEN LANGE TERMIJN: 

financiele reserves terug op 
niveau 1990 (+/- €136.000) 

‘natuurlijke‘ leeftijdopbouw en 
doorstoming kader 



UITSTRALING 

DOELEN KORTE TERMIJN: 

implementeren kledingplan 

aandacht voor social media en 
multimedia 

 

DOELEN LANGE TERMIJN: 

‘clubhuis van de 21e eeuw’ 

2019: Breda ‘viert’ 100-jarig 
bestaan van WDS ‘19. 

 



VERBINDING 

DOELEN KORTE TERMIJN: 

we nemen 
verantwoordelijkheid voor ons 
gedrag 

we spreken elkaar aan 

implementatie bar- en 
kantineplan 

projectmatig werken; bestuur 
faciliteert 

kantine vol bij activiteiten 

 

DOELEN LANGE TERMIJN: 

ieder lid draagt iets bij aan de 
vereniging 

vrijwilligers staan ‘in hun 
kracht’ 

 



HOE VERDER? 

• WAT DOEN DE LEDEN? 

 

– geven in de ALV richting aan 
de lange termijnvisie van de 
verenging 

– de leden maken de club! 

– zetten de schouders eronder 
en aan de slag  

 

• WAT DOET HET BESTUUR? 

 

– geeft ruimte aan ieder plan dat 
positief bijdraagt aan de 
doelen 

– bewaakt de samenhang en 
grote lijnen 

– rapporteert de voortgang 

– gaat voorop in de strijd 


