Jaarverslag van de secretaris
s.v. Weiteveense Boys seizoen 2016-2017
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van “sportvereniging Weiteveense
Boys” wordt hierbij verslag uitgebracht over het verenigingsjaar 2016-2017.
Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het overlijden van ons erelid Bennie
Kollmer, of te wel “Benfica”. Bennie overleed op 1 maart 2017. Hij bereikte de leeftijd van 71 jaar, waarvan 59
jaar lidmaatschap 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 2016-2017 en kijken we kort
vooruit naar het nieuwe seizoen.
Samenstelling bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 26 september 2016, namen wij afscheid van
onze penningmeester Jeroen Prijs en werd zijn functie overgenomen door Rene Immink.
Wij gingen met onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in:
 Geert Bos
voorzitter
 Maurits Nijenstein
secretaris
 Rene Immink
penningmeester
 Martijn Prijs
algemene zaken, accommodatie en materialen
 Robert Assen
algemene zaken, wedstrijdsecretaris senioren
 Sjanina Geerts
algemene zaken, notulist
 Dennis Takens
algemene zaken, senioren en kantine
 Peter Wegkamp
algemene zaken, ledenadministratie
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 Vriendenclub s.v. Weiteveense Boys, het
technisch kader en onze vele vrijwilligers voor het dagelijkse onderhoud en het verzorgen van de
kantinediensten.
Hoogtepunt
e
e
Het hoogtepunt van het afgelopen seizoen was natuurlijk de promotie van ons 1 elftal naar de 4 klasse. Wij
zijn blij en trots dat het, na een paar seizoenen net niet, nu wel gelukt is via de nacompetitie te promoveren.
e
Hier hebben we met elkaar, vrijwilligers en spelers, ons eigen steentje aan bijgedragen. De 4 klasse is een
klasse waar we gezien onze ambitie, selectie, accommodatie, sponsoren en vrijwilligers thuis horen.
Algemeen
Een veel gehoorde term op ons sportpark het afgelopen seizoen is “gezelligheid”. Ons sportpark en onze
kantine is een ontmoetingscentrum in het dorp gebleken waar jong en oud samenkomen om te genieten van
het voetbal en daarna na te praten in de kantine. In het weekend wordt onze kantine druk bezocht en is het
gezellig. Daarmee hebben we een mooie bron van inkomsten wat er aan bijdraagt dat we een financieel
gezonde vereniging zijn. Daar zijn we heel blij mee en mogen we trots op zijn.
e
Maar we moeten er voor waken dat het voetbal op de 1 plaats blijft staan en dat er eerst gepresteerd moet
worden op het veld. Ook zullen we de regels en sluitingstijden van onze kantine met elkaar moeten
handhaven en respecteren.
Het vinden van vrijwilligers blijft een terugkomend probleem. Ook het afgelopen seizoen was de druk op onze
vaste groep vrijwilligers hoog. Voor dit seizoen kunnen we nog vele vrijwilligers gebruiken, o.a. voor de cleanup groep, het draaien van kantinediensten en ons klussenteam en klusjes op ons sportpark bij o.a. de
renovatie van de kleedkamers. Daarvoor zullen wij als bestuur stappen moeten zetten.
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Bestuurlijk gezien hebben wij met 8 leden de taken goed verdeeld en de zaken op orde. Wel zouden wij graag
nog 1 iemand aan ons bestuur toevoegen om toch nog wat taken te herverdelen.
We zijn blij dat onze jeugdcommissie 2 nieuwe commissieleden heeft kunnen vinden, waarmee ook hier de
taken beter verdeeld kunnen worden.
Financieel hebben wij de zaken goed op orde. Net als het seizoen 2015-2016, was ook het seizoen 20162017 financieel gezien een heel goed seizoen waarin onze liquiditeit is toegenomen. We moeten echter niet
achteroverleunen en ook de komende jaren goed blijven letten op de uitgaven, maar ook op de inkomsten.
Grote uitgaven staan voor de deur met de renovatie van onze kleedkamers en ook de vervanging van enkele
kozijnen van onze kantine zit er aan te komen.
Een ander heugelijk feit het afgelopen seizoen is het behalen van het diploma pupillenscheidsrechter door 16
jeugdscheidsrechters van SWB. Wij zijn trots op deze nieuwe lichting gecertificeerde jeugdscheidsrechters. Zij
zijn immers voor onze vereniging onmisbaar, omdat zij het mogelijk maken dat hun jongere clubgenoten elke
zaterdag kunnen spelen onder leiding van geschoolde scheidsrechters
Leden
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 281 leden.
Dit is iets minder als het seizoen er voor, maar is o.a. het gevolg van opschonen van onze ledenadministratie
en baart dus nog geen zorgen.
Prestaties senioren
e
De doelstelling voor ons 1 elftal was, onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Aryan Doldersum, promotie
e
naar de 4 klasse. Dit is met een 2x 1-0 winst tegen Zwartemeerse Boys in de nacompetitie gelukt. Hier zijn
we heel blij mee en trots op.
e
Dit seizoen dus in de gewilde 4 klasse. Er zijn enkele spelers aan onze selectie toegevoegd en we hebben
e
weer een seizoen ervaring erbij. De doelstelling voor dit seizoen is dan ook zeker handhaving in deze 4
klasse en een goede plek in de middenmoot moet zeker mogelijk zijn.
e

e

e

e

Ons 2 en 3 elftal kenden een redelijk seizoen met respectievelijk een 10 en 6 plaats op de eindstand. De
prestaties waren wisselend en het samenstellen van de elftallen was niet altijd eenvoudig. Maar voor dit
seizoen zijn ook hier, door de grotere selecties en de ervaring, de verwachtingen hoger. We zijn blij dat we
met Dennis Bruns, welke op dit moment de trainersopleiding volgt, iemand van onze eigen vereniging als
e
extra trainer voor onze 2 selectie aan hebben kunnen stellen. Onder begeleiding van trainer Adri Blaauw zal
e
hij de kneepjes van het vak leren en is de doelstelling het niveau van onze jongere 2 selectie omhoog te
brengen.
Ons 35+ team heeft ook het afgelopen seizoen weer een mooi seizoen gedraaid. Wel zijn de opkomst op de
trainingen en wedstrijden zeer wisselend. Extra spelers zijn wenselijk om er ook dit seizoen weer iets moois
van te maken.
e

Na het kampioenschap in seizoen 2015-2016 kwamen onze dames VR1 het afgelopen seizoen uit in de 4
e
klasse. De doelstelling en verwachting was om bovenin mee te doen. Dit is met een 6 plaats net niet gelukt,
maar de sfeer was er niet minder om en met het aanstellen van een nieuwe trainer Johan Sibon is de
doelstelling voor dit seizoen dan ook om wel mee te doen om de bovenste plaatsen.
Prestaties jeugd incl. SWB
De prestaties van onze SWB-elftallen, afgelopen seizoen JO19, JO17 1 en 2, JO15 1 en 2 en MO15, zijn
goed te noemen. Bijna alle elftallen hebben bovenin meegedaan en onze JO15-1 is zelfs kampioen
geworden. Het onderlinge contact tussen zowel de spelers als begeleiding uit Weiteveen en NieuwSchoonebeek is goed en daar mogen we trots op zijn.
Een smet op het afgelopen seizoen is het terugtrekken van ons JO17-2 team.
Het afgelopen seizoen hebben wij ook ingezet om de samenwerking tussen s.v. Weiteveense Boys en vv
Schoonebeek te bespreken en weer op een goed niveau te krijgen. Er zijn goede overleggen geweest, goede
afspraken gemaakt en deze worden ook nageleefd. De samenwerking verloopt op dit moment prima en er zijn
e
e
bij aanvang van dit seizoen zelfs vriendschappelijke wedstrijden tussen onze 1 en 2 elftallen georganiseerd
en hebben we er met elkaar een gezellige dag van gemaakt.
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Ook is besloten om voor dit seizoen de teams JO13 samen te voegen, zodat ook deze leeftijdscategorie op
hun eigen niveau kan voetballen
De resultaten van onze eigen pupillen teams zijn redelijk te noemen. Alleen onze JO9-1 is in het najaar
kampioen geworden. Maar er is altijd met veel spelvreugde gespeeld en ook voor dit seizoen zijn alle teams
weer goed gevuld en hebben we ook weer een puppy-team.
Activiteiten
Naast de voetbalactiviteiten werden er gedurende het seizoen ook tal van andere activiteiten georganiseerd.
Zo waren de kerstbingo en de nieuwjaarsborrel weer een groot succes.
In januari 2017 is voor de 3e keer de Voetbal Quiz georganiseerd op vrijdagavond in de kantine. Deze avond
is ook goed bezocht en heeft een vaste plek gekregen op onze jaarlijkse agenda.
Op Hemelvaartsdag is ons jaarlijks terugkerend evenement het Boekweittoernooi gehouden. Dit viel dit keer
e
samen met de promotiewedstrijd van ons 1 elftal tegen Zwartemeerse Boys. Daardoor was het anders dan
e
anders, maar door de promotie naar de 4 klasse was het dubbel feest en was het weer een groot succes.
Het vrijwilligersfeest, met thema “Jaren 30/Maffia, hebben we in september 2016 gevierd. De opkomst was
redelijk en het was weer een fantastisch feest. Maar dit feest is er voor al onze vrijwilligers om hun te
bedanken voor hun gewaardeerde inzet. Wij zullen bekijken of we dit toch anders moeten organiseren, zodat
de opkomst groter zal zijn.
De jaarlijkse jeugddag stond het afgelopen seizoen in het teken van Bubbel-voetbal en was een groot succes.
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die zich bij deze activiteiten van hun beste kant hebben laten zien.
Sponsoring
We zijn blij en trots dat we het contract met onze hoofsponsor Kraan- en Grondverzet Peter Niers uit
Weiteveen hebben verlengd met 4 seizoenen. De reden dat we een 4-jarige overeenkomst met elkaar zijn
aangegaan is het feit dat onze vereniging is het seizoen 2020-2021 75-jaar bestaat en dit is voor Peter en
Albertha een mooie mijlpaal. De samenwerking tussen beide partijen verloopt prima en we zijn er trots op dat
e
de naam van een bedrijf uit Weiteveen op het shirt staat van ons 1 elftal.
e

Ook hebben we ons 3 elftal en 35+ team het afgelopen seizoen in een nieuw tenue kunnen zetten. Wij willen
Houkema Tools, Roy Houkema, uit Weiteveen hiervoor hartelijk bedanken.
Wij zijn het afgelopen seizoen in staat gebleken om het aantal sponsoren op peil te houden en zelfs iets uit te
breiden. Wij zijn trots op de vele bordsponsoren op de borden rond ons hoofdveld. Ook voor het komende
seizoen ziet dit er goed uit en zijn er plannen om onze stersponsoren iets extra’s te bieden.
Een woord van dank hiervoor aan de sponsorcommissie.
Afsluiting
Het seizoen 2016-2017 was een gezellig, geslaagd seizoen. Financieel is het een zeer goed jaar geweest, de
prestaties van onze teams zijn goed 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 2017-2018 toe!
Weiteveen, oktober 2017
Maurits Nijenstein
Secretaris
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