Jaarverslag van de secretaris
s.v. Weiteveense Boys seizoen 2021-2022
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van “sportvereniging Weiteveense
Boys” wordt hierbij verslag uitgebracht over het verenigingsjaar 2021-2022.
Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het overlijden van ons erelid Jan
Rohling. Jan overleed op 28 juli 2022. Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar en is vele jaren lid geweest van onze
vereniging, als actief voetballer en vrijwilliger.

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 afgelopen verenigingsjaar 2021-2022
en kijken we kort vooruit naar het nieuwe seizoen 2022-2023.
Ook in het seizoen 2021-2022 hadden we nog te maken met de maatregelen ten gevolge van de Corona
pandemie. Gelukkig heeft het voetbal in de maanden november t/m januari maar even stil gelegen. Verder
hebben we een normaal seizoen kunnen draaien, waarin de wedstrijden gewoon zijn gespeeld, we hebben
kunnen trainen en onze jaarlijkse terugkerende activiteiten doorgang konden vinden. Met als hoogtepunt ons
75-jarig jubileumfeest wat we in het weekend van 17 t/m 19 juni 2022 gevierd hebben en waar we met
tevredenheid op terug kunnen kijken.
Samenstelling bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 8 november 2021, hebben zich in het bestuur
geen mutaties voorgedaan.
Wij gingen met onderstaande bestuurssamenstelling het seizoen 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
Het bestuur vergaderde minimaal 1x per maand op de donderdagavond.
Het bestuur is tijdens het seizoen ondersteund door de S.W.B.commissie, de sponsorcommissie, de
scheidsrechterscommissie, de kantinecommissie, de jubileumcommissie, de activiteitenclub, onze nieuwe
commissie de feestcommissie, de Vriendenclub s.v. Weiteveense Boys, het technisch kader en onze vele
vrijwilligers voor het dagelijkse onderhoud en het verzorgen van de kantinediensten.
Algemeen
De Corona pandemie heeft het seizoen weinig invloed gehad op ons verenigingsleven. Er was gelukkig weer
veel “gezelligheid” op ons sportpark.
En dat is belangrijk voor het dorp Weiteveen. Want ons sportpark en onze kantine zijn een
ontmoetingscentrum voor 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 en de omzet in het
seizoen 2021-2022 zat bijna weer op het niveau van voor corona.
Steeds vaker krijgen wij de vraag of onze kantine gebruikt kan worden voor andere activiteiten in het dorp.
Hier zullen en willen wij gehoor aan geven en het bestuur gaat dit bespreken en een besluit nemen hoe dit in
te vullen.
We zijn er trots op dat onze presentatiegids het seizoen 2021-2022 weer is uitgebracht en verspreidt in het
hele dorp Weiteveen en onder onze leden en sponsoren. Ook de gids voor het nieuwe seizoen is inmiddels
weer bij iedereen bezorgd.
Financieel gezien hebben we de afgelopen seizoenen onze liquiditeit op orde weten te houden. Ondanks het
jubileumfeest hebben we het seizoen 2021-2022 met een positief resultaat afgesloten en ligt de begroting
voor dit seizoen rond de nullijn. Dit ondanks de stijgende kosten.
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1e elftal
Ons 1e elftal kwam het seizoen 2021-2022 uit in de 5e klasse. We zijn het seizoen, onder leiding van onze
nieuwe hoofdtrainer Andre Steenhuis niet goed gestart, maar na de winterstop zijn nog wel de nodige punten
gepakt. Helaas onvoldoende waardoor we op een teleurstellende 5e plek zijn geëindigd en daardoor de
nacompetitie zijn misgelopen.
Voor het nieuwe seizoen zijn de verwachtingen echter hoog gespannen. De technische staf is uitgebreid met
Johan Sibon en er zijn enkele spelers toegevoegd aan de selectie waarmee het niveau omhoog is gegaan.
De doelstelling is dan ook om mee te doen om de bovenste plaatsen.
Senioren en SWB
Ook onze senioren elftallen, 2e 3e en Dames VR1, en onze SWB-teams hebben een normaal seizoen kunnen
spelen met wisselende resultaten. Enkele SWB-teams hebben gedurende het seizoen het kampioenschap
kunnen vieren.
Voor ons Dameselftal VR1 was het in het seizoen 2021-2022 moeilijk elke week een elftal bij elkaar te krijgen
en de trainingen te blijven draaien. Dit speelde ook bij het Dameselftal van Zwartemeerse Boys. Daarom is er
in goed overleg tussen beide besturen besloten voor het Dameselftal voor het seizoen 2022-2023 een
samenwerkingsverband aan te gaan. Dit is inmiddels gestart en de bevindingen en resultaten zijn tot nu toe
zeer positief.
Leden
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 254 leden, waarvan 184 spelende bondsleden. Daarmee is
het ledenaantal iets gestegen. Dit komt door enkele aanmeldingen bij zowel de jeugd als de senioren.
Voor dit seizoen zien wij dat het aantal leden nagenoeg gelijk blijft.
Activiteiten
Naast de voetbalactiviteiten werden er gedurende het seizoen ook tal van andere activiteiten georganiseerd.
Ten gevolge van de Corona pandemie hebben we onze kerstbingo voor het 2e seizoen op rij online moeten
doen. Ondanks dat we niet fysiek bij elkaar konden zijn was dit wel weer een groot succes met een record
aantal deelnemers en een mooie opbrengst.
Op Hemelvaartsdag kon ook ons jaarlijks terugkerend evenement het Boekweittoernooi weer worden
georganiseerd. Na 2 seizoenen afwezigheid was dit weer als vanouds en een groot succes.
Het hoogtepunt was ons 75-jarig jubileumfeest in het weekend van 17 t/m 19 juni. Met een gezellige avond
voor onze sponsoren en vrijwilligers op de vrijdag, een jeugdmiddag op de zaterdag en een feestavond voor
onze leden en andere belangstellenden op de zaterdagavond. Op de zondag werd het feestweekend
afgesloten met een brunch, fietstocht en gezellige middag. Een speciaal woord van dank aan de
jubileumcommissie die dit allemaal georganiseerd heeft.
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die zich bij onze activiteiten van hun beste kant hebben laten zien.
Ook voor het seizoen 2022-2023 staan er weer tal van activiteiten op het programma. Waaronder een
darttoernooi, de kerstbingo, oudejaarskaarten, de voetbalquiz en natuurlijk ons Boekweittoernooi. En onze
feestcommissie heeft de ambitie om nog enkele andere leuke activiteiten te organiseren.
Sponsoring
De hoofsponsor van onze vereniging is nog tot en met het seizoen 2023-2024 Kraan- en Grondverzet Peter
Niers uit Weiteveen. Voor ons 2e elftal loopt een sponsorcontract met Bouwkundig Adviesburo Stoffers uit
Schoonebeek t/m augustus 2023.
Ons Dameselftal VR1 is in juni 2022 voorzien van een nieuw tenue, trainingspakken en tassen aangeboden
door Autobedrijf Ferdy Snijders en LW Motorsport.
En aan het begin van het seizoen 2022-2023 heeft ook ons 3e elftal een nieuw tenue ontvangen, aangeboden
door Kozijn Techniek Weiteveen in combinatie met de Vriendenclub s.v. Weiteveense Boys.
Wij willen deze sponsoren in het bijzonder bedanken en verder alle sponsoren die onze vereniging financieel
of op wat voor manier dan ook steunen.
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Het aantal sponsoren van onze verenigingen is stabiel en neemt zelfs iets toe. Daarmee zijn onze
sponsorinkomsten een vaste bron van inkomsten. Wij zijn trots op de vele bordsponsoren op de borden rond
ons hoofdveld, op de vlaggen en op het extra grote reclamebord voor onze stersponsoren.
Aan het einde van het seizoen hebben Ronald van Veen en Mark Imming hun taken binnen de
sponsorcommissie beëindigd. Wij willen ze bedanken voor hun inzet.
Erwin Scholte-Aalbes en Maurits Nijenstein zullen aftreden uit het bestuur en plaats nemen in de
sponsorcommissie.
Afsluiting
Het seizoen 2021-2022 was een mooi seizoen met veel voetbal- en nevenactiviteiten op ons sportpark.
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 2022-2023 toe!
Weiteveen, november 2022
Maurits Nijenstein
Secretaris
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