Jaarverslag van de secretaris
s.v. Weiteveense Boys seizoen 2017-2018
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van “sportvereniging Weiteveense
Boys” wordt hierbij verslag uitgebracht over het verenigingsjaar 2017-2018.
Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het overlijden van ons lid en lid van
onze kantinecommissie Bennie Lubbers. Bennie overleed op 18 oktober 2017. Hij bereikte de leeftijd van 62
jaar, waarvan 37 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 2017-2018 en kijken we kort
vooruit naar het nieuwe seizoen.
Samenstelling bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 16 oktober 2017, hebben zich in het bestuur
geen mutaties voorgedaan.
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.
e

1 elftal
e
e
Ons 1 elftal mocht eindelijk weer in de 4 klasse uitkomen. De klasse waar we van vinden dat we thuishoren.
Ondanks een aantal zeer goede en leuke wedstrijden was het niet het seizoen waar we op hoopten. Aan het
e
einde was degradatie naar de 5 klasse dan ook een feit.
In december 2017 is in goed overleg besloten de samenwerking met onze hoofdtrainer Aryan Doldersum per
direct te beëindigen. Harm Kiers uit Barger-Compascuum heeft de taak van hoofdtrainer per eind januari 2018
op zich genomen. In eerste instantie tot het einde van het seizoen. Maar de samenwerking verloopt naar alle
tevredenheid en aan het einde van het seizoen is het contract voor het nieuwe seizoen voortgezet. Met Harm
e
en zijn technische staf, maar ook in samenwerking met de technische begeleiding van ons 2 elftal en SWB
e
e
JO-19 elftal willen we er naar werken om ons 1 elftal een stabiele 4 klasser te laten worden.
Algemeen
Ook in het seizoen 2017-2018 was er weer veel “gezelligheid” op ons sportpark. Ons sportpark en onze
kantine zijn een ontmoetingscentrum in het dorp waar jong en oud samen komen om te genieten van het
voetbal en daarna na te praten in de kantine. In het weekend wordt onze kantine druk bezocht. 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 de velden. Ook zullen we de regels en sluitingstijden van onze kantine met elkaar moeten
handhaven en respecteren.
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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 vrijwilligers gebruiken, o.a. voor de clean-up
groep, het draaien van kantinediensten en ons klussenteam en klusjes op ons sportpark bij o.a. de renovatie
van de kleedkamers.
Tijdens de jaarvergadering in oktober 2017 is besloten het vrijwilligerswerk voor ouders van onze jeugdleden
per januari 2018 verplicht te stellen. Het bestuur heeft hier een begin mee gemaakt, maar door tijdgebrek
heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat.
We zijn er trots op dat het ook dit seizoen weer gelukt is onze presentatiegids uit te brengen en te verspreiden
in het dorp Weiteveen en onder onze leden en sponsoren. Een speciaal woord van dank hiervoor aan Norbert
Bruning.
Bestuurlijk gezien hebben wij met 8 leden de taken goed verdeeld en de zaken op orde. Door de dagelijkse
drukte valt het echter niet altijd mee de taken tijdig uit te voeren.
Financieel gezien was het een normaal seizoen. Door toenemende kosten hebben we het seizoen afgesloten
een klein negatief resultaat. Ook de komende jaren zullen we goed moeten blijven letten op de uitgaven.
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.
Leden
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 268 leden. Dit is 13 leden minder dan het seizoen er voor.
Daarmee zien we een trend dat het ledenaantal langzaam aan het afnemen is.
Prestaties senioren
e
e
De doelstelling voor ons 1 elftal was handhaving in de 4 klasse. Dit is helaas niet gelukt en daardoor spelen
e
we dit seizoen weer in de 5 klasse. Maar met de doorgevoerde verjonging van onze selectie en spelers die
e
er aan zitten te komen, moet het mogelijk zijn binnen enkele seizoenen weer terug te keren naar de 4 klasse.
e

e

Ons 2 en 3 elftal hebben een redelijk seizoen gespeeld.
Ook ons 35+ team heeft een mooi seizoen gedraaid. Wel zijn de opkomst op de trainingen en wedstrijden
zeer wisselend. Extra spelers zijn wenselijk om de continuïteit van dit team te waarborgen.
e

Ons damesteam VR1 speelde het seizoen weer in de 4 klasse en heeft mooi bovenin meegedraaid. De sfeer
binnen het team is prima en onder leiding van trainer Johan Sibon is de doelstelling voor dit seizoen dan ook
om mee te doen om de bovenste plaatsen.
Jeugd incl. SWB
De prestaties van onze SWB-elftallen, afgelopen seizoen JO19, JO17 1 en 2, JO15 1 en 2 en MO15 en JO13,
waren redelijk. Een hoogtepunt was het dubbele kampioenschap van de MO15 zowel in de najaars- als de
voorjaarscompetitie.
Het onderlinge contact tussen zowel de spelers als begeleiding uit Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek is goed
en daar mogen we trots op zijn.
De resultaten van onze eigen pupillen teams, JO11, MO11, JO9 en de puppy’s waren gemiddeld. Er is altijd
met veel spelvreugde gespeeld en dat is ook zeker belangrijk.
Met de indeling van de jeugdteams in juni 2018 bleek dat het zowel voor onze vereniging als voor vv
Schoonebeek moeilijk was om kinderen met en tegen hun eigen leeftijdscategorie te laten voetballen. Daarom
is in goed overleg besloten enkele teams samen te voegen en alle jeugd onder de vlag van SWB te laten
voetballen. Dit is nog geen volledige samenwerking en in het seizoen 2018-2019 zullen gesprekken worden
gevoerd hoe de toekomst van de jeugd van beide verenigingen er uit moet zien.
Activiteiten
Naast de voetbalactiviteiten werden er gedurende het seizoen ook tal van andere activiteiten georganiseerd.
In december vond in onze kantine het kerstkaarten plaats en op oudejaarsdag was het traditioneel weer
knallen geblazen. Ook de jaarlijkse kerstbingo en de nieuwjaarsborrel waren weer een succes.
In januari 2018 is de Voetbal Quiz weer georganiseerd.
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Op Hemelvaartsdag is ons jaarlijks terugkerend evenement het Boekweittoernooi gehouden. Ook dit was
weer een groot succes.
Het vrijwilligersfeest werd eens weer aan het einde van het seizoen in juli 2018 gevierd. Met het mooie weer
was ook dit een zeer geslaagde middag en avond.
Tijdens de jaarlijkse jeugddag in juni 2018 werden we dit keer bijgestaan door enkele spelers van Fc Emmen.
Dit leidde tot veel voetbal- en speelplezier.
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die zich bij deze activiteiten van hun beste kant hebben laten zien.
Sponsoring
Het sponsorcontract met onze hoofsponsor Kraan- en Grondverzet Peter Niers uit Weiteveen is met ingang
van het seizoen 2017-2018 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
e
trots op dat de naam van een bedrijf uit Weiteveen op het tenue staat van ons 1 elftal.
Op vrijdagavond 18 mei 2018 is in onze kantine een sponsorenavond gehouden. Dit om onze sponsors te
bedanken en ze de gelegenheid te geven elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Deze goed bezochte
avond is georganiseerd door onze sponsorcommissie. Als speciale gast was directeur Ben Haverkort van Fc
Emmen aanwezig.
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 de vlaggen en het
extra grote reclamebord voor onze stersponsoren zijn een waardevolle aanvulling voor ons sportpark.
Een woord van dank hiervoor aan de sponsorcommissie.
Aan het einde van het seizoen hebben de heren Sjef Hermans, Harrie Menke en Henk Bruns, na een zeer
succesvolle periode, hun taken binnen onze sponsorcommissie beëindigd. Wij willen hun nogmaals bedanken
voor hun inzet en inbreng en wensen de nieuwe leden van de sponsorcommissie veel succes.
Afsluiting
Het seizoen 2017-2018 was een goed seizoen. Ondanks de soms tegenvallende resultaten is de sfeer en
saamhorigheid op ons sportpark altijd zeer goed geweest.
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 2018-2019 toe!
Weiteveen, december 2018
Maurits Nijenstein
Secretaris
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