Jaarverslag van de secretaris
s.v. Weiteveense Boys seizoen 2014-2015
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van “sportvereniging Weiteveense
Boys” wordt hierbij verslag uitgebracht over het verenigingsjaar 2014-2015.
Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het overlijden van onze lid Jos
Schulte op 26 januari 2015. Jos bereikte de leeftijd van slechts 57 jaar, waarvan 46 jaar lidmaatschap van s.v.
Weiteveense Boys. Aan het begin van het nieuwe seizoen, op 14 augustus 2015, werden we geconfronteerd
met het overlijden van ons lid Bennie Peters. Bennie bereikte de leeftijd van slechts 56 jaar en was 13 jaar lid
van s.v. Weiteveense Boys.
Door middel van dit jaarverslag bericht ik u namens het bestuur van s.v. Weiteveense Boys over de meest
noemenswaardige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het seizoen 2014-2015 en kijken we kort
vooruit naar het nieuwe seizoen.
Samenstelling bestuur
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 13 oktober 2014, gingen wij met onderstaande
bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in:
 Norbert Brüning
voorzitter, accommodatie en materialen
 Maurits Nijenstein
secretaris en ledenadministratie
 Jeroen Prijs
penningmeester
 Geert Bos
algemene- en technische zaken
 Robert Assen
algemene zaken, wedstrijdsecretaris senioren
 Sjanina Geerts
algemene zaken en notuliste
Gedurende het seizoen hebben zich geen mutaties in het bestuur voorgedaan.
Het bestuur vergaderde minimaal 1x per maand op de donderdagavond.
Het bestuur is tijdens het afgelopen seizoen ondersteund door de jeugdcommissie, de S.W.B.commissie, de
sponsorcommissie, de kantinecommissie, de activiteitenclub, de club van 50, het technisch kader en onze
vele vrijwilligers voor het dagelijkse onderhoud en het verzorgen van de kantinediensten.
Algemeen
Het afgelopen seizoen hebben wij ingezet om de communicatie naar onze leden, supporters en sponsoren te
verbeteren. Daarin blijft de website het belangrijkst. Deze is op enkele punten aangepast en voldoet geheel
aan de verwachtingen, hetgeen ook blijkt uit de bezoekersaantallen.
Ook Facebook en Twitter worden veelvuldig gebruikt voor berichten, tussenstanden en uitslagen en het aantal
followers neemt nog maandelijks toe.
Ook worden uitslagen en het programma, sinds oktober 2014, 2-wekelijks gepubliceerd in het dorpsblad “Dat
haj nie dacht”, zodat mensen zonder computer of smartphone ook op de hoogte blijven.
Onze jaarlijkse presentatiegids is aan het begin van het afgelopen seizoen ook weer verspreid in het dorp en
onder onze leden en wordt ieder jaar beter en mooier en heel goed ontvangen. De presentatiegids voor het
seizoen 2015-2016 is inmiddels ook al weer uit.
Bestuurlijk gezien hebben wij getracht extra leden aan ons bestuur toe te voegen. Dit is helaas niet gelukt,
maar zal de komende maanden een hogere prioriteit hebben.
Financieel hebben wij de zaken goed op orde, echter we moeten de komende jaren goed blijven letten op de
uitgaven / kosten. Daarbij komt dat we het volgende seizoen te maken krijgen met een bezuiniging
aangekondigd door de gemeente Emmen. Zo zal met ingang van 1 augustus 2016 het onderhoud van de
kleedkamers voor onze eigen rekening zijn.
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Leden
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 316 leden.
Een stijging van 18 leden ten opzichte van het einde van het vorige seizoen.
Deze stijging komt door zowel aanmeldingen bij de jeugd als bij de senioren.
Prestaties senioren
De prestaties van onze senioren in het seizoen 2014-2015 zijn toch wel teleurstellend te noemen.
e

e

Ons 1 elftal kwam dit seizoen eindelijk weer eens uit in de 4 klasse en hoofdtrainer van onze vereniging was
voor het 2e seizoen op rij Martin Koppenol.
De start van de competitie was goed met enkele overwinningen en gelijke spelen, maar daarna werd te weinig
het gewenste niveau gehaald en werden te weinig punten gepakt. Aan het einde van de competitie hadden
we te weinig punten om nacompetitie te ontlopen en door het verlies van de beslissingswedstrijd tegen
DSC’65 was de degradatie naar de 5 e klasse een feit.
Dit seizoen dus weer een klasse lager in de 5e klasse. Maar met de komst van enkele spelers van buitenaf en
het doorstromen van enkele A-spelers, hebben we een sterkere selectie en is de doelstelling dan ook om zo
snel mogelijk weer te promoveren naar de 4 e klasse. De 4e klasse is een klasse waar we gezien onze ambitie,
selectie, accommodatie, sponsoren en vrijwilligers thuis horen.
Ook dit seizoen is Martin Koppenol de trainer van onze 1 e selectie en wordt hij geassisteerd door trainer/leider
Martin Wesseling die in juni 2015 ook het trainersdiploma TC3 heeft gehaald.
Ons 2e en 3e elftal kenden ook een teleurstellend seizoen met respectievelijk een 11 e en 10e plaats op de
eindstand. Maar voor dit seizoen zijn ook hier de verwachtingen hoger. De trainer Adri Blaauw heeft nu de
mogelijkheid om 2x in de week te trainen en ook bij deze elftallen zijn er spelers doorgestroomd vanuit de Ajunioren, waardoor de gemiddelde leeftijd omlaag is gegaan.
Omdat enkele oudere spelers bij de senioren dreigden te stoppen, hebben we in overleg besloten een 35+
team op te richten. Dit team heeft al meerdere keren getraind op de vrijdagavond en ook al wedstrijden
gespeeld. Nieuwe “oudere” leden hebben zich ook al aangemeld, waardoor het aantal spelende senioren is
toegenomen. Wij zien dit 35+ team dan ook als een aanvulling op onze standaard seniorenelftallen en niet als
een bedreiging. Wij zijn van mening dat we met 3 seniorenelftallen op de zondag kunnen en moeten blijven
voetballen.
Onze dames VR1 hebben ook een moeilijk seizoen gekend en zijn uiteindelijk geëindigd in de middenmoot op
een 6e plaats. Door een krappe selectie was het moeilijk op zaterdag een elftal bij elkaar te krijgen.
Maar voor dit seizoen zijn er een aantal nieuwe dames bijgekomen en dames die hier vroeger gespeeld
hebben terug gekomen. Hierdoor beschikken ze nu over ruim 20 spelende dames en is ook de kwaliteit van
het team flink omhoog gegaan. De technische staf is bij de dames VR1 ook uitgebreid.
De doelstelling bij de dames VR1 is dan ook om dit seizoen kampioen te worden en volgend jaar een klasse
hoger te voetballen.
Prestaties jeugd incl. SWB
De prestaties van onze SWB-elftallen, afgelopen seizoen A1, B1, B2, C1 en C2, zijn wisselend. Onze A1 en
B1 zijn onderin geëindigd en de B2, C1 en C2 zijn in de middenmoot geëindigd.
Er is het afgelopen seizoen veelvuldig gebruik gemaakt van spelers uit de SWB-elftallen bij de senioren.
Structureel kan dit niet de bedoeling zijn en hierover is meerdere malen overlegd met vv Schoonebeek en dit
heeft geleid tot een aanpassing van het SWB-beleidsplan, waardoor dit ingeperkt maar niet onmogelijk meer
is.
De resultaten van onze eigen pupillen elftallen zijn, ondanks de valse start met het ontbreken van de
bekerwedstrijden en soms ongelukkige indeling, goed te noemen met in het najaar kampioenen bij de E1 en
ME1 en in het voorjaar bij de D1.
Voor dit seizoen is het aantal jeugdleden iets toegenomen en zijn we trots dat er weer 12 teams incl. SWB
deelnemen aan de competities. Ook het kader is bij de jeugd weer goed ingevuld, waardoor de verwachtingen
dan ook hoog gespannen zijn.
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Activiteiten
Naast de voetbalactiviteiten werden er gedurende het seizoen ook tal van andere activiteiten georganiseerd.
Zo was de kerstbingo weer een groot succes en ook de nieuwjaarsborrel op de zaterdagmiddag is drukker
bezocht en gezelliger ervaren.
In februari 2015 is voor het eerst de Voetbal Quiz georganiseerd op vrijdagavond in de kantine. Deze avond is
ook goed bezocht, zeer positief ontvangen en krijgt zeker een vervolg.
Ook is het, op Hemelvaartsdag, jaarlijks terugkerend evenement het Boekweittoernooi gehouden, wat
wederom een groot succes was en ook voor spelers uit de omliggende dorpen een begrip is geworden.
Het vrijwilligersfeest in juni met thema “Disco back to the 70’s & 80’s is ook weer goed bezocht en was een
gezellig feest tot in de late uurtjes.
Afgelopen seizoen werd, op 1e pinksterdag eind mei, als afsluiting en als blijk van waardering richting onze
supporters, een wedstrijd gevoetbald tussen ons huidige 1 e elftal en het kampioenselftal van 2004-2005. Dit
werd een weerzien met oude bekenden en een gezellige reünie en is door iedereen goed ontvangen en zeker
voor herhaling vatbaar.
Voor de jeugd brachten rond Sinterklaas zwarte pieten een bezoek aan de training en werd er een balletje
meegetrapt. Ook was er weer een film- en zwemavond.
De jaarlijkse jeugddag had afgelopen seizoen een voetbaltechnische invulling met een clinic door Michel van
Oostrum met begeleiding en dit was een groot succes.
Wij zijn alle vrijwilligers dankbaar die zich bij deze activiteiten van hun beste kant hebben laten zien.
Sponsoring
Wij zijn trots en blij dat wij met Kraan- en Grondverzet Peter Niers uit Weiteveen tot een overeenkomst zijn
gekomen als hoofdsponsor van onze vereniging voor de komende 3 seizoenen tot met het seizoen 20162017.
Aan het begin van afgelopen seizoen is dit officieel gepresenteerd, is het nieuwe hoofdsponsorbord onthuld
en is het nieuwe tenue gepresenteerd.
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.
Ondanks de moeilijke economische omstandigheden zijn wij in staat gebleken om het aantal sponsoren op
peil te houden en zelfs iets uit te breiden. Ook voor het komende seizoen ziet dit er goed uit.
Een woord van dank hiervoor aan de sponsorcommissie.
Materiaal
Met Top4Sport uit Klazienaveen hebben wij met ingang van het afgelopen seizoen een nieuwe
materiaalleverancier en sponsor van onze vereniging.
Naast het leveren van kleding en materiaal aan de vereniging biedt Top4Sport een korting aan de leden van
s.v. Weiteveense Boys op het assortiment in hun winkel.
In overleg met Top4Sport hebben wij een kledingrichtlijn vastgesteld voor al onze teams voor de komende
seizoenen, hebben we een sponsorovereenkomst gesloten met Hummel, Deventrade, uit Deventer en is er de
mogelijkheid een trainingspak, tas of overige kleding te kopen met het logo van s.v. Weiteveense Boys en/of
de naam.
Scheidsrechters
Een heel positief punt van afgelopen seizoen is het feit dat wij het aantal jeugdscheidsrechters hebben
uitgebreid. Na een intensieve opleiding, gestart op 4 maart 2015, konden aan het eind van de opleiding op 13
mei 2015 de certificaten van de Basis Opleiding Scheidsrechter worden uitgereikt aan maar liefst 7 jonge
talentvolle scheidsrechters. Deze scheidsrechters zullen de jeugdwedstrijden gaan fluiten. Dit is heel
belangrijk, want daardoor hoeven onze jeugdleiders en trainers niet hun eigen wedstrijden te fluiten.
Hiermee hebben we zowel bij de senioren als bij de jeugd voldoende scheidsrechters om alle thuiswedstrijden
op ons sportpark te kunnen leiden.
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Afsluiting
Het seizoen 2014-2015 was, ondanks de degradatie naar de 5e klasse en de soms wat tegenvallende
prestaties, een geslaagd seizoen. Financieel is het een goed jaar geweest en de sfeer binnen de club was
altijd prima.
Het succes van onze voetbalvereniging is te danken aan de inzet en het werk van de vele vrijwilligers,
spelers, ouders, leiders en trainers. Het vinden van voldoende vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden blijft
een belangrijk aandachtspunt voor iedereen. We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we een zo’n
prettig mogelijk voetbalklimaat scheppen en dat we trots kunnen zijn en blijven op onze vereniging.
Namens het bestuur bedanken wij iedereen, spelers, sponsoren en vrijwilligers voor zijn of haar inzet en
bijdrage aan het afgelopen seizoen.
Ook komend seizoen hopen wij weer van jullie, door ons zeer gewaardeerde steun, gebruik te mogen maken.
Wij wensen u allen een fijn en sportief seizoen 2015-2016 toe!

Weiteveen, september 2015
Maurits Nijenstein
Secretaris
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