Jaarverslag van het Seizoen 2012-2013
Het is jammer, dat ons 1e elftal er het afgelopen seizoen, voor de 3e keer op rij, niet in geslaagd is
om via de nacompetitie te promoveren naar de 4e klasse.
Verder zijn de prestaties van de senioren, damesteam en jeugd (inclusief SWB) met een paar
kampioenen redelijk te noemen. Een uitzonderlijk goede prestatie was het bereiken van de halve
finale van het bekertoernooi door SWB A1.
Er werden weer tal van activiteiten georganiseerd, o.a. jeugddag en de kerstbingo. Ook is het
jaarlijks terugkerend evenement het Boekweittoernooi gehouden, wat met een deelname van 17
teams een nog groter succes was dan de voorgaande jaren.
Het vrijwilligersfeest, wat werd gehouden op 15 juni 2013, was mede door de grote opkomst een
groot succes.
In september 2012 zijn we gestart met de grootschalige renovatie van het kantinegebouw. Dit is
mede mogelijk door een subsidieregeling, genaamd 1/3-regeling, van de gemeente Emmen en zal
aan het begin van het seizoen 2013-2014 worden afgerond.
De resultaten van onze senioren elftallen waren als volgt:
1e elftal
4e
2e elftal
11e
e
3 elftal
7e
Dames 1
najaar 4e
voorjaar 4e
Van onze SWB-elftallen is de B2 in het voorjaar kampioen geworden.
Bij onze pupillen zijn in het najaar 2012 de D1 en F2 kampioen geworden.
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Norbert Brüning
Jeroen Prijs
Maurits Nijenstein
Robert Assen
Geert Bos

voorzitter, accommodatie en materialen
penningmeester
secretaris, ledenadministratie
algemene zaken, wedstrijdsecretaris senioren
algemene zaken

De Jeugdcommissie bestond uit:
Marius Driessen
Erna de Koning
Ferry Wessels
Edwin Gerth
Marcel Steffens

voorzitter / secretaris
wedstrijdsecretaris jeugd / SWB
voetbaltechnische zaken
algemene zaken
SWB

Het ledenaantal is momenteel rond de 290. Dit is iets gedaald ten opzichte van de vorige
ledenvergadering, toen was het aantal 305. Deze daling komt door zowel afmeldingen bij de jeugd
als bij de senioren.

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Pagina 1 van 2

• De training van de 1e selectie werd verzorgd door Marc Hegeman en de training van de 2e
selectie door Adri Blaauw.
• In de dorpsraad werden we het afgelopen seizoen vertegenwoordigd door Henk Wegkamp.
• Het clubblad werd verzorgd door Carolien Hegeman.
Als shirtsponsoren traden op:
1e elftal
EMD Fijnmechanica/Stukadoorsbedrijf Tappel & De Haas uit Emmen-Weiteveen
MultiKeukens/Stoffers Bouw uit Weiteveen-Schoonebeek
2e elftal
3e elftal
Bouwbedrijf Houkema uit Weiteveen
Dames 1
Duyndam Makelaardij uit Weiteveen
SWB A1
Cafetaria De Spinde uit Nieuw-Schoonebeek
SWB B1
Café Restaurant De Zwarte Racker uit Nieuw-Schoonebeek
SWB B2
geen shirtsponsor
SWB C1
Wegro Betonbouw uit Schoonebeek
SWB C2
geen shirtsponsor
D1
Oldenburger/Fritom uit Veendam
E1
Supportersvereniging s.v. Weiteveense Boys
E2
Wessels lijmwerken i.c.m. Café The Old Pub, beide uit Weiteveen
E3
Drukkerij Hermans uit Weiteveen
E1M
geen shirtsponsor
F1
Zalencentrum Weiteveen / ’t Bruun Café uit Weiteveen
F2
H. van Wijk Installatietechniek uit Musselkanaal
F3
Kort Landbouwmechanisatie uit Erica
Puppies
Drukkerij Hermans uit Weiteveen
Hoofdsponsor van de vereniging was EMD Fijnmechanica i.c.m.
Stukadoorsbedrijf Tappel & de Haas.
Net als de voorgaande jaren zijn de prijzen voor de verloting t.b.v. de jeugd tijdens de
thuiswedstrijden van ons 1e elftal beschikbaar gesteld door Coop Peters uit Weiteveen.
Wij hopen dat het voor ieder een geslaagd seizoen is geweest en dat een ieder zich met hetzelfde
enthousiasme blijft inzetten voor onze vereniging. Zonder deze inzet kan een vereniging niet
bestaan. Vrijwilligers zijn de kurk waarop onze vereniging drijft.
Leden, trainers, leiders, grensrechters, scheidsrechters, voetballers, supporters, bestuursleden,
sponsoren, kantinepersoneel, klussenteam, balsponsoren, commissieleden en alle overige
vrijwilligers:
Allemaal bedankt voor jullie inzet.
Wij wensen u allen een fijn en sportief seizoen 2013-2014 toe!
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