Jaarverslag van de secretaris
s.v. Weiteveense Boys
seizoen 2019-2020 en 2020-2021
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van “sportvereniging Weiteveense Boys” wordt hierbij verslag
uitgebracht over de verenigingsjaren 2019-2020 en 2020-2021.
Ten gevolge van de Corona pandemie heeft er in 2020 over het seizoen 2019-2020 geen algemene
ledenvergadering plaatsgevonden. Over dat seizoen is er ook geen jaarverslag gemaakt. Dit is een
gezamenlijk jaarverslag over de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021.
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 de afgelopen 2 seizoenen en kijken we kort
vooruit naar het nieuwe seizoen 2021-2022.
De Corona pandemie, waar we op dit moment helaas nog steeds mee te maken hebben, heeft er toe geleid
dat de afgelopen 2 seizoenen 2 uitzonderlijke seizoenen zijn geweest. Trainen was gedeeltelijk mogelijk,
wedstrijden zijn afgelast en de kantine en zelfs ons sportpark is een tijd gesloten geweest. Dit betekende een
flinke impact op het sporten en het verenigingsleven. Gelukkig is het nieuwe seizoen normaal gestart, op het
CTB coronatoegangsbewijs voor de kantine na. Laten we hopen dat alles snel weer normaal is, maar dat
vooral het sporten voor onze leden door kan blijven gaan.
Samenstelling bestuur
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 14 oktober 2019, hebben we afscheid
genomen van onze voorzitter Geert Bos, penningmeester Rene Immink en bestuurslid Peter Wegkamp.
Christian Wesseling heeft het voorzitterschap overgenomen en de functie van penningmeester is ingevuld
door Jur Immink. Ook Frank Peters is toegetreden tot het bestuur.
Wij gingen met onderstaande bestuurssamenstelling het seizoen 2019-2020 verder:
▪ Christian Wesseling
voorzitter
▪ Maurits Nijenstein
secretaris
▪ Jur Immink
penningmeester
▪ Erwin Scholte Aalbes algemene zaken, accommodatie en materialen
▪ Thomas Immink
algemene zaken, wedstrijdsecretaris senioren en SWB
▪ Frank Peters
algemene zaken, SWB
▪ Sjanina Geerts
algemene zaken, notulist
▪ Dennis Takens
algemene zaken, senioren en kantine
Gedurende het seizoen 2019-2020 zijn Sjanina Geerts en Dennis Takens uitgetreden uit het bestuur.
In seizoen 2020-2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:
▪ Christian Wesseling
voorzitter
▪ Maurits Nijenstein
secretaris
▪ Jur Immink
penningmeester
▪ Erwin Scholte Aalbes algemene zaken, accommodatie en materialen
▪ Thomas Immink
algemene zaken, wedstrijdsecretaris senioren en SWB
▪ Frank Peters
algemene zaken, SWB
Het bestuur vergaderde minimaal 1x per maand op de donderdagavond.
Het bestuur is tijdens de afgelopen 2 seizoenen ondersteund door de S.W.B.commissie, de
sponsorcommissie, de scheidsrechterscommissie, de kantinecommissie, de activiteitencommissie, de
Vriendenclub s.v. Weiteveense Boys, het technisch kader en onze vele vrijwilligers voor het dagelijkse
onderhoud en het verzorgen van de kantinediensten.
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1e elftal
Ons 1e elftal is het seizoen 2019-2020, onder hoofdtrainer Harm Kiers, nog vol goede moed gestart.
Maar na een goede start van de competitie werd in maart 2020 ten gevolge van de Corona pandemie het
voetbal stil gelegd. Het bleef bij 14 officieel gespeelde wedstrijden.
Het seizoen 2020-2021 startte wel weer normaal, maar na 4 wedstrijden werd ook deze competitie door
Corona gestaakt. De laatste officiële wedstrijd was op 11 oktober 2020, een zakelijke 0-4 uitoverwinning op
Zandpol. Dit bleek de laatste wedstrijd onder Harm Kiers. De trainingen zijn met de nodige aanpassingen wel
doorgegaan en in de zomer van 2021 hebben we afscheid genomen van Harm.
Het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn we gestart met een nieuwe hoofdtrainer Andre Steenhuis. De doelstelling
is om mee te doen om de bovenste plaatsen.
Senioren en SWB
Ook onze senioren elftallen, 2e 3e 35+ en Dames VR1, en onze SWB-teams werden de afgelopen 2
seizoenen geconfronteerd met de Corona pandemie. Hierdoor werden de competities stil gelegd en trainingen
aangepast en onderbroken. Gelukkig heeft onze jeugd aan het einde van het seizoen 2020-2021 weer
normaal kunnen trainen en zelf nog enkele wedstrijden kunnen spelen.
Ondanks de uitzonderlijke seizoenen hebben maar een paar actieve leden het lidmaatschap opgezegd.
Daardoor hebben we het seizoen 2021-2022 weer met een goede bezetting in alle teams kunnen starten en
zijn de verwachtingen weer hoog gespannen. Laten we hopen dat we dit seizoen volledig kunnen blijven
voetballen.
Leden
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 243 leden, waarvan 162 spelende bondsleden. Daarmee is
het ledenaantal iets gedaald. Dit komt door de afmelding van enkele jeugdleden. Het aantal actieve senioren
blijft nagenoeg gelijk.
Voor dit seizoen zien wij een lichte stijging van het aantal actieve leden. Door aanmeldingen bij zowel de
jeugd als de dames en heren senioren. Het ledenaantal bedraagt op dit moment 247.
Algemeen
De Corona pandemie had ook zijn invloed op het verenigingsleven van s.v. Weiteveense Boys.
Doordat het voetbal stil kwam te liggen konden onze vrijwilligers hun taken minder of helemaal niet uitvoeren.
Ook het elkaar ontmoeten in onze kantine of op ons sportpark was er even niet bij.
Maar gelukkig zijn we het nieuwe seizoen normaal gestart en zien we het al weer lekker druk worden langs de
lijn en in onze kantine.
Onze grote vaste groep vrijwilligers heeft de taken weer vol enthousiasme opgepakt. Een zeer positief punt is
de klussengroep op de maandagmorgen. Deze groep mannen is het afgelopen seizoen gegroeid en aan ons
sportpark en kantine is wel te zien dat ze zeer actief zijn en dat met de nodige gezelligheid.
Het belijnen en gereed maken van de velden hebben we ook weer in eigen beheer en wordt net als tientallen
jaren geleden weer gedaan door dhr. Adri Blaauw.
We zijn er trots op dat gedurende de “corona” seizoen onze presentatiegids gewoon is uitgebracht en
verspreidt in het hele dorp Weiteveen en onder onze leden en sponsoren. Een speciaal woord van dank
hiervoor aan Norbert Bruning en Dennie Wolters. De presentatiegids voor het huidige seizoen zal binnenkort
weer op de mat vallen.
Financieel gezien hebben we de afgelopen seizoenen onze liquiditeit op orde weten te houden. We zijn onze
leden dankbaar die lid zijn gebleven en de contributie hebben doorbetaald en onze sponsoren die ons trouw
zijn gebleven. Door de kosten goed in de gaten te houden en gebruik te maken van de nodige overheidssteun
hebben we de afgelopen seizoen positief af kunnen sluiten.
Activiteiten
Vanzelfsprekend had de Corona pandemie ook zijn invloed op de organisatie van activiteiten.
In december 2019 hebben wij onze traditionele kerstbingo en kerstkaarten nog met succes kunnen
organiseren. En begin 2020 nog onze nieuwjaarsborrel en voetbalquiz.
Ons jaarlijks terugkerend evenement op Hemelvaartsdag, het Boekweittoernooi, kon helaas in 2020 en 2021
niet doorgaan.
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In december 2020 was onze kantine nog gesloten voor de kerstbingo. Dit heeft ons doen laten uitwijken naar
een online-editie. Ondanks dat we niet fysiek met elkaar samen konden zijn was deze editie toch een groot
succes.
In juni 2021 hebben we toch nog een jeugddag kunnen organiseren. Het was een Oranje dag geheel in het
teken van het Nederlands elftal. Dit keer voor zowel onze eigen jeugdleden, de jeugdleden van vv
Schoonebeek en voor alle andere kinderen uit Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek.
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 liep op 30 juni
2021 af. Dit is met nog eens 3 seizoenen verlengd t/m het seizoen 2023-2024. De samenwerking tussen
beide partijen verloopt prima en we zijn er trots op dat de naam van Peter Niers straks al 10 jaar op het tenue
staat van ons 1e elftal.
Met Bouwkundig Adviesburo Stoffers uit Schoonebeek hebben we ook voor ons 2e elftal al een tijdje een
vaste sponsor in een fijne samenwerking. Ook dit contract is met ingang van september 2020 met 3
seizoenen verlengd t/m augustus 2023.
Ondanks de Corona pandemie zijn wij de afgelopen seizoenen in staat gebleken om het aantal sponsoren op
peil te houden. 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 ware blikvangers op ons sportpark.
Een woord van dank hiervoor aan de sponsorcommissie.
Afsluiting
Beide seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 waren gedenkwaardige seizoenen. Onze leden, vrijwilligers,
sponsoren en supporters zijn ondanks de rare tijden trouw gebleven aan onze club.
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 de afgelopen 2 seizoenen.
Ook komend seizoen hopen wij weer van jullie, door ons zeer gewaardeerde steun, gebruik te mogen maken.
Wij wensen u allen een fijn, sportief, maar vooral een gezond seizoen 2021-2022 toe en hopen u te mogen
begroeten tijdens ons 75-jarig jubileumfeest in juni 2022!
Weiteveen, november 2021
Maurits Nijenstein
Secretaris
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