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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Witteveense Boys’87 

 
Aan: Leden Witteveense Boys’87 
Van: Bestuur Witteveense Boys’87 
d.d.: 8 oktober 2019 
 
Op vrijdag 22 november 2019 vindt om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in 
de kantine aan De Roskamp. Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Het programma 
bestaat uit twee delen: 
 
20.00 - ca. 21.00 uur:  Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
22.00 – ca.24.00 uur: Entertainment: Niels Magic ! 
 
Agenda Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering: 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen/binnengekomen stukken. 
 

3. Vaststelling verslag ALV 23 november 2018 
 

4. Diverse Jaarverslagen commissies seizoen 2018/2019 
 

5. Verslag kascommissie over 2018/2019.  
 

6. Verkiezingen 2019-2020 
a. Bestuur 
b. Kascommissie 

 
7. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020 

 
8. Club van 50. 

 
9. Afscheid. 

 
10. Rondvraag. 

 
11. Sluiting. 

 
De diverse jaarverslagen zijn op de website van de Witteveense Boys’87 te downloaden.  
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3. Notulen jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 23 november 2018. 
 
Notulen algemene leden vergadering 
 
Aanwezig bestuur: Roel (voorzitter), Teun, Kim, Erik Jan en Dennis (notulist). 
 
Opening 
Voorzitter opent de vergadering om: 20:05 
 
Mededelingen/binnen gekomen stukken. 
Geen binnengekomen stukken. Wel een paar afmelding gehad, Anne Maaike (bestuurslid) is afwezig. 
Ook Henk Koevoets en Robbert Wielink hebben afgemeld.  
Mededeling: Bestuur heeft afgelopen seizoen veel moeite met scheidsrechters vinden om 
jeugd/senioren wedstrijden in te vullen. 
 
Vaststelling verslag jaarvergadering 24-11-2017. Verslag gemaakt door Linda Bultstra.  
Club van 50 heeft geluidsinstallatie aangeschaft, staat binnen maar is nog niet aangesloten. Roel en 
Walter gaan hier mee bezig. Verslag is goedgekeurd.  
 
Vaststelling jaarverslagen commissies seizoen 17/18 
 
Jaarverslag Bestuur. 
Ook vanuit nieuw Balinge input dat het steeds moeilijker is om scheidsrechters te vinden. Wat ook 
opvalt is dat het aantal jeugdleden de afgelopen jaren is teruggelopen. Ondertussen trekt dit wel 
weer iets aan. Accommodatie wordt in de winter veel gebruikt door andere vereningen om hier te 
spelen/trainen.  Dit is positief voor de financiën. Energie besparende maatregelen zijn we als WB 
mee bezig. Dit jaar (kalenderjaar 2018) zijn de kosten voor energie ongeveer 1500 tot 2000 euro. Dit 
is een forse besparing. Daarnaast wordt het bestuur regelmatig gevraagd om elders te praten over de 
maatregelen die wij als WB hebben genomen.  
 
Senioren verslag. 
1e elftal vorig jaar teruggekeerd in de 4e klasse, veilig gespeeld en dit jaar dus ook 4e klasse. Thijs 
Uineken heeft het 1e van Witteveen verlaten. Ook zijn er een aantal nieuwe spelers bijgekomen. Cees 
Huizing ook dit jaar hoofdtrainer. 
2e elftal is Robert speler/leider. Ondertussen geassisteerd door Didrik Blauw.  
3e Elftal speelt 7 tegen 7. Jako en Jacob zijn daar de leiders, ze merken wel dat het lastig wordt om 7 
fitte spelers op de been te krijgen.  
Dames. Hier is Jacob trainer/coach.  Ook hier soms lastig om een elftal op de been te krijgen.  
 
Uiteindelijk is dit alles niet mogelijk zonder vrijwilligers, af en toe klagen we als bestuur wel maar 
toch hebben we een flink aantal mensen die zich inzetten voor onze vereniging. Dit is harstikke mooi. 
Voorzitter bedankt de vrijwilligers. 
 
Jeugdzaken (WNBC) 
Vroeger 120 leden maar tegenwoordig 100. Kabouters loopt goed en ook de JO-7 spelen met een 
leuk aantal spelers. Dit is ook erg mooi om te zien. Ook WNBC organiseert ook het een en ander zoals 
bijvoorbeeld het WNBC toernooi. Jari en Jako zijn gestopt als leider wegens het niet nakomen van 
afspraken door Nieuw Balinge. 
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Evenementen commissie.   
Organiseert veel. Bedrijventoernooi, Nacht van Witteveen, familievoetbal, en nog net in dit jaar valt 
het Jubileum feest van de Boys. In de evenementen commissie zijn ook een aantal nieuwe mensen 
toegetreden. Volgende evenement is het poker toernooi in december.  
 
Sponsorzaken. 
Commissie bestaat uit Roel, Erik Jan en Jan Woering. Er is dit jaar voor ongeveer 9500 euro aan 
bordsponsoren gefactureerd. Dit seizoen alle balsponsoren weten te regelen.  
Kleding sponsoren lopen tegenwoordig terug. Club van 50 bracht 1350 euro op.  
 
Opmerking Cees Huizing. Hoort klachten van sponsoren dat er tijdens wedstrijden niet altijd wordt 
gevoetbald met nieuwe ballen tijdens wedstrijden van het 1e. Dit terwijl sponsoren wel een nieuwe 
bal hebben betaald. Roel legt uit dat als er elke week met een nieuwe bal wordt gespeeld dat het 
bestuur bang is dat er ballen kwijt raken. Idee van Jacob Uineken is dat er een pilaar komt waar de 
wedstrijdbal op ligt en dat er een bordje opkomt met de balsponsor. Dit gaat geregeld worden. 
 
Barcommissie verslag. 
Omzet van de kantine het afgelopen seizoen was ongeveer 32.000 euro, hier zit het jubileum feest 
niet bij in. Dit is iets minder dan begroot. De marge is wel 52%, dit is goed. De omzet wordt niet meer 
gehaald bij wedstrijden van het 1e, de andere evenementen gedurende het jaar zorgen tegenwoordig 
voor de omzet, net als de winterwedstrijden/trainingen.  
 
Accommodatie commissie. 
Buiten alle werkzaamheden die er moeten gebeuren is de grootste klus in de herfst toch wel het 
bladblazen. Teun heeft tegenwoordig hulp van Henk Koevoets. Iedere vrijdag komt Bouma het veld 
borstelen. Er zijn ook een paar problemen. Temperatuur en waterdruk in kleedkamer 4 en 5 is niet 
naar wens. Hier wordt naar gekeken, ook samen met de gemeente.  
 
Financieel jaarverslag 
Positief resultaat van 7.098 euro. Dit na een afschrijving van 8.035 euro.  
Grootste gedeelte van dit resultaat komt door het jubileum en door het verhuren van het sportveld 
in de wintermaanden. We verwachten volgend jaar rond de 1500 euro uit te komen.  
 
Tikfout in het verslag, opgemerkt door Sander Voortman. 
Verder geen vragen of opmerkingen. 
 
Kascommissie.  
Melle en Walter hebben dit gedaan. Zij hebben geen gekke zaken tegengekomen. Wel waren er een 
aantal zaken in de begroting vergeten, dit is nu gecorrigeerd. De kascommissie wil het bestuur en de 
penningmeester decharge verlenen, vergadering is het hier mee eens.  
 
Wijziging huishoudelijk regelement.  
In het huishoudelijk regelement zijn wat wijzigingen opgenomen omtrent het benoemen van ere 
leden en leden van verdienste. Deze laatste categorie is eigenlijk nieuw binnen de vereniging.  
 
Er is nu duidelijk beschreven aan welke voorwaarden ereleden en leden van verdienste moeten 
voldoen.   
 
Alle aanwezigen zijn het eens met de wijzigingen van het huishoudelijk regelement.  
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Het bestuur wil Reinie Huizing benoemen als lid van verdienste. Dit omdat Reinie binnen het bestuur 
meerdere jaren zich heeft ingezet voor de Witteveense Boys. Daarnaast heeft Reine tijdens allerlei 
verbouwing veel gedaan voor de Witteveense Boys. Vergadering is het hier mee eens.  
 
Idee van Jari om binnen de leden van verdienste in de eigen kantine te eren en niet in de 
bestuurskamer.  
 
Bestuursverkiezing. 
Er is gezocht naar nieuwe bestuursleden. Deze zijn helaas niet gevonden.  
Het zou prettig zijn als er nieuwe leden in het bestuur willen komen, dit om de continuering en 
diversiteit van het bestuur ook te waarborgen. Zittend bestuur zal blijven zitten.  
 
Kascommissie.  
Walter de Boer en Melle Schuring zijn ook volgend jaar de kascommissie. Bert Boer staat reserve.  
Vergadering gaat akkoord.  
 
Begroting 2018/2019.  
Het beoogd resultaat is ongeveer 1500 euro. Begroting lijkt in grote lijnen op de begroting van het 
afgelopen jaar. Geen bezwaren op de begroting.  
 
Club van 50.  
Hierin zitten op dit moment 30 betalende personen. De club van 50 heeft (nog) geen voorstel 
ingediend). Harm geeft aan dat hij het geld graag in de jeugd steekt. Hier kan het bestuur verder over 
nadenken. Geld blijft in ieder geval op de bank staan.  
 
Afscheid. 
Henk van der Horst heeft afscheid genomen als keeper trainer. Jari houdt nog steeds niet de nul 
maar toch heeft Henk vele jaren met veel enthousiasme zijn best gedaan om de keepers beter te 
maken. Henk krijgt een bos bloemen namens de Boys. 
 
Jako Streefkerk heeft afscheid genomen als leider binnen de jeugd. Ook Jako krijgt namens de Boys 
een bos bloemen.  
 
Rondvraag. 
Engbert vraagt of KNVB gebruik maakt van de accommodatie. Dit is zo, KNVB huurt inderdaad af en 
toe de accommodatie af voor selecties.  
 
Walter de Boer bedankt het bestuur voor de inspanningen van afgelopen seizoen.  
 
Sluiting. 
Om 21:02 sluit de voorzitter de vergadering.  
 
D. Schneider 
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4. Verslagen 
 

• Bestuur (R. Seele) 
 
Verslag Bestuur seizoen 2018/2019 
 
Het bestuur bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden: 
 
R. Seele, voorzitter 
E.J. Blauw, peningmeester 
D. Schneider, secretaris 
K. Zinger, wedstrijdsecretaris 
T. Hooijer, accommodatie en jeugd 
A. Spiekman, evenementen 
 
In de loop van 2018/2019 is B. Boer als aspirant bestuurslid toegetreden en heeft de taken van A. 
Spiekman overgenomen. Verder hebben M. Schuring en P. Hooijer de laatste vergaderingen 
meegemaakt als aspirant bestuurslid. 
 
Er zijn- onder verantwoordelijkheid van het bestuur -zes commissies min of meer zelfstandig actief: 

• De evenementencommissie organiseert alle niet voetbal gerelateerde activiteiten 
• De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven en behouden van sponsors 
• De jeugdcommissie regelt alles omtrent de wedstrijden en activiteiten van WNBC’09 
• De accommodatiecommissie houdt zich bezig met het onderhouden en verbeteren van het 

sportcomplex 
• De barcommissie houdt zich bezig met de inkoop en dergelijke 
• De seniorencommissie houdt zich bezig met alles wat er speelt bij de vier seniorenteams 

 
Waar de commissies zich meer precies mee bezig hebben gehouden afgelopen seizoen, is te lezen in 
de jaarverslagen van de commissies. Verder is over het seizoen 2018/2019 het volgende te melden: 

• De samenwerking met Nieuw-Balinge in WNBC ’09 verloopt op zich naar tevredenheid. Wel 
loopt het aantal jeugdleden terug. In 2009 waren er nog 120 jeugdleden gezamenlijk, nu nog 
net 75.Er is geflyerd en er is een mini toernooi voor schoilen gehouden om leden te werven, 
maar het effect was minimaal. WNBC’09 heeft in 2019/2020 de beschikking over JO7-1, JO7-
2, JO10, JO11, JO13 en JO15 en natuurlijk een stel kabouters. Maar geen JO17. De 
Jeugdcommissie bestaat uit Walter de Boer, Teun Hooijer en Roel Seele van de Wittveense 
Boys’87 en Gerard van Zwol en Richard Mol van sv Nieuw Balinge. De besturen van beide 
verenigingen komen 1 tot 2 keer per jaar gezamenlijk bij elkaar. Het baart de 
Jeugdcommissie zorgen dat het steeds moeilijker is om scheidsrechter te krijgen op zaterdag. 

• Er zijn veel verschillende evenementen, activiteiten en toernooien georganiseerd, die naast 
gezelligheid een behoorlijke bijdrage hebben geleverd aan de clubkas, zoals de Grote Loterij, 
De Nacht van Witteveen, het Bedrijvenvoetbaltoernooi, 7x7 45+ toernooi,  
Oliebollen/speculaasactie en het WNBC’09 toernooi. Verder was er dit jaar de erste versie 
van het Midden-Drenthe Zomer Cup toernooi. 

• Witteveense Boys heeft weer meegedaan aan NL Doet. De dag wordt samengedaan met de 
ijsvereniging Wintervreugd.  
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• Cees Huizing is na seizoen 2018/2019 afgezwaaid na 3 jaar als trainer. Voor seizoen 
2019/2020 neemt Richard N ieborg het stokje over. De hoofdmacht van de Boys is 
gedegradeerd naar de 5de klasse. 

• In de winterstop is er door het slechte weer door veel verenigingen uit de buurt, maar ook 
door de KNVB, gebruikt gemaakt van de nieuwe accommodatie van de Boys. Deze 
winterwedstrijden en trainingen vooral in januari en februari genereren inkomsten voor de 
club. 

• De kaartcompetitie is bij de Boys bestaat nietr meer. Echter darten en poker is daar voor in 
de plaats gekomen. 

• Het bestuur tracht men man en macht ieder spelend lid miniomaal 2 x per jaar wat te laten 
doen voor de club. Voor seizoen 2019/2020 wordt ieder spelend lid ingedeeld. 

 
Namens het bestuur van de Witteveense Boys’87  
Roel Seele 
Voorzitter 
 

• Verslag senioren (D. Schneider) 
 

Verslag senioren 2018/2019 

Het seizoen 2018/2019 nam Witteveense Boys ’87 aan de competitie deel met 3 seniorenelftallen en 
een 7x7 45+ team, te weten: 

• WB 1 in de 4de klasse 

• WB 2 in de reserve 6de klasse 

• WB 3 7x7 45+ competitie 

• WB Dames 1 in de 5de klasse 

Hieronder per team een samenvatting van het seizoen 2018/2019. 

 

Witteveense Boys 1 

Het eerste elftal van Witteveense Boys werd getraind en gecoacht door Cees Huizing. Gerco van 
Brouwershaven was de teammanager en Corne Koopman de vlagger (met Elzo Oostland als reserve). 
De keepers werden getraind door Rudi Giethoorn. De verzorging was in handen van Henk Koevoets. 

De nipte handhaving in seizoen 2017/2018 in de 4de klasse  leverde een pittig seizoen op voor het 1ste 
elftal. Uiteindelijk kon het 1ste zich niet handhaven en degradeerde het naar de 5de klasse. Michel 
Kroezen en Julian Bos keerden aan het einde van het seizoen weer terug naar hun oude vereniging. 
Cees Huizing nam na 3 jaar afscheid als trainer/coach. Voor seizoen 2019/2020 is Richard Nieborg de 
nieuwe trainer/coach. 

 

Witteveense Boys 2 

Het tweede elftal werd afgelopen seizoen geleid door Robbert Wielink (speler/leider) en bijgestaan 
door o.a. Niels Huizing. De spelers trainen zelf op donderdagavond. De trainingsopkomst van tweede 
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spelers was dit seizoen een stuk beter. Het tweede voetbalde in de competitie ook leuk mee. 
Robbert is gestopt, maar zijn taken worden door Diderik Blauw en Dennis Schneider opgepakt. 

Witteveense Boys 3 

Het derde elftal is veranderd naar Witteveense Boys 1 45+, oftewel de mannen spelen de 7x7 45+ 
competitie o.l.v. Jako Streefkerk en Jacob Uineken.  

Dames 1 

Jacob Uineken en  Irma Vos leidden afgelopen seizoen de dames. Jacob verzorgde de trainingen. In 
de competitie presteerden redelijk en eindigden bij de bovenste 5. Irma Vos is – na jaren - gestopt als 
leidster bij de dames. Hier is nu een vacature 

 

Vrijwilligers 

De vier seniorenteams van Witteveense Boys zouden niet kunnen spelen zonder de inzet van 
vrijwilligers. Naast scheidsrechters zijn er ook mensen nodig die de kantinediensten doen, de 
kleedkamers en de kantine schoonmaken, entree heffen en programmaboekjes verkopen, de kleding 
wassen, het sportcomplex onderhouden en blad blazen. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich 
ingezet hebben hartelijk voor hun inzet en hoopt ook de komende seizoen weer op hen te kunnen 
rekenen. Zonder vrijwilligers geen Witteveense Boys’87. 

 
Roel Seele 
 

• Verslag Jeugdzaken (T. Hooijer) 
 
Verslag Jeugdzaken seizoen 2018/2019. 

 
De samenwerking op jeugdgebied met sv Nieuw Balinge in WNBC’09 is nog steeds een succes en de 
levensader van beide verenigingen. De aantal jeugdleden loopt overigens wel terug. In seizoen 2008-
2009 waren er nog 120 jeugdleden gezamenlijk, nu – bij het tienjarige bestaan - nog net 75. In 
seizoen 2018/2019 werden er door WNBC’09 9 teams de volgende teams in het veld gebracht: JO7, 
JO9, JO10, JO11, JO13-1, JO13-2, JO15 en JO17. Op zaterdagmorgen trainen de kabouters o.l.v. Roel 
Eefting. 
 
De gezamenlijke jeugdcommissie, bestaande uit Teun Hooijer, Walter de Boer en Roel Seele van de 
Witteveense Boys’87 en  Inge Tump en Richard Mol van sv Nieuw Balinge, heeft afgelopen seizoen 
veel werk verricht.  WNBC’09 brengt  ca. 90jeugdleden in het veld en heeft om dit in goede banen te 
leiden een grote groep vrijwilligers nodig. In seizoen 2018/2019 waren er 35 personen actief als 
leider/trainer/vlagger/scheidsrechter van sv Nieuw Balinge en de Witteveense Boys'87. Dit is een 
grote groep mensen en zonder deze vrijwilligers wil het echt niet lukken. De jeugdcommissie 
vergadert één keer per maand, heeft verder tussen de 4 en 6 overleggen met alle leiders/trainers per 
seizoen. 

 
Naast het organiseren van de gang van zaken rond de competitie-en bekerwedstrijden en trainingen, 
heeft WNBC’09 o.a. georganiseerd/in gang gezet/geregeld: 
 
-WNBC’09 cup in Witteveen en in Nieuw Balinge 
-Diverse toernooien voor F, E, D, C en B in o.a. Sleen, etc. 
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-F, E , D en C hebben meegedaan aan de zaalcompetitie in Wijster. De C en B hebben aan een 
zaaltoernooi meegedaan.  
-mini-toernooi voor de scholen. 
-Diverse oefenwedstrijden 
-Sinterklaas bij F en kabouters 
-Spelregelbewijs oefenavonden 
-Kaboutervoetbal 
 
Het zoeken van leiders, vlaggers en trainers is een geweldige klus. Er zijn steeds minder vrijwilligers 
te vinden die bereid zijn om een team te trainen of te begeleiden of een wedstrijd te fluiten. Juist 
daarom wil de jeugdcommissie alle  vrijwilligers van WNBC’09  hartelijk bedanken voor hun inzet in 
het afgelopen seizoen ! 
 
 
Namens de Jeugdcommissie. 
Teun Hooijer. 

 
 

• Verslag Evenementencommissie (Bert Boer) 
 
Verslag Evenementencommissie seizoen 2018/2019 

 
De evenementencommissie heeft afgelopen jaar wisselingen gehad in de samenstelling. De huidige 
samenstelling bestaat uit de volgende personen: Patricia Hooijer, Edo Smits, Jacob Uineken, Bert 
Boer,  Mark Hoogwerf en Melissa de Koning. 
Anne-Maaike Spiekman is dit jaar uit de evenementencommissie gegaan. 
De huidige samenstelling is een mooi afspiegeling van de verschillende leeftijden en teams binnen de 
vereniging, hier is de evenementencommissie zeer content mee. 
 
Het afgelopen seizoen heeft de evenementencommissie de volgende activiteiten georganiseerd: 
  

• 7x7 toernooi 45+ 
• Vrijwilligersavond 
• Snerttoernooi 
• Zwarte Piet bij training F en kabouters. 
• Nacht van Witteveen 
• Bedrijventoernooi 
• Jubileumfeest 30 jarig bestaan. 
• Pokertoernooi 
• Dart toernooi 
• Whisky proeverij 
• Beachvolleybal toernooi 

 
Er is in samenwerking met het bestuur een tweetal beachvolleybalvelden gerealiseerd op het 
trainingsveld.  
 
 
 
De evenementen commissie 
Annemaaike Spiekman/Bert Boer 
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• Verslag sponsorcommissie (E.J. Blauw) 
 
Verslag sponsorcommissie seizoen 2018/2019. 

De sponsorcommissie bestaat uit Erik Jan Blauw, Jan Woering en Roel Seele.  

In seizoen 2018/2019 heeft de sponsorcommissie de volgende activiteiten ontplooid:  

1. Bordsponsoren.  

De post bordsponsoren is uitgekomen op € 9.334,-. Dit is € 251,25 minder dan vorig seizoen. Dit 
negatieve resultaat komt voornamelijk door de afboeking van sponsor Bouwbedrijf Meppelink B.V. 
wegens haar faillissement. In 2017/2018 is hier een voorziening van € 847,- voor opgenomen en in 
2018/2019 het restant van € 653,-. Het aantal bordsponsoren is gegroeid van 87 naar 89 borden.  

2. Balsponsoren.  

In seizoen 2018/2019 zijn voor de thuiswedstrijden van het 1ste elftal wedstrijdballen verkocht. In 
totaal waren de inkomsten uit wedstrijdballen € 720,-.  

3. Sponsoren Witteveense Boys'87 en Sponsoren WNBC'09.  

De inkomsten voor kleding komt uit de groep "Sponsoren Witteveense Boys'87" en "Sponsoren 
WNBC'09" . De inkomsten hier bedroegen € 1.075. Dit is gelijk aan vorig seizoen. Er wordt gewerkt 
aan nieuwe kleding sponsoren, maar afgelopen seizoen viel dit niet mee. Meeste geluid dat terug 
komt is dat ze wel willen sponsoren maar dan ook graag hen naam op de kleding. 

4. Club van 50.  

Er waren afgelopen seizoen 23 betalende club van 50 leden, dit bracht € 1.150,- op. De besteding van 
de club van 50 gelden moet besloten worden in de jaarvergadering door de club van 50 leden. 
Afgelopen jaar is besloten om de geluidsinstallatie in de kantine te vervangen. Dit is afgelopen 
seizoen gerealiseerd. Het betaalde geld van de club van 50 is niet opgenomen in het resultaat van 
Witteveense Boys, dit wordt in een aparte pot gereserveerd voor de uitgaven. Eind 2018/2019 was 
deze pot door de investering leeg. 

De sponsorcommissie  

Erik Jan Blauw  

 
• Verslag barcommissie (R. Seele) 

 
 
Afgelopen seizoen heeft het bestuur voor de seniorenwedstrijden van het 1ste/2de /Dames/45+ de 
kantinedienst geregeld. Bij de jeugdwedstrijden wordt gewerkt met een schema, waarin alle ouders 
mee moeten draaien. Voor evenementen werd de kantinedienst geregeld door Teun Hooijer of door 
de evenementencommissie. Niet alle trainingsavonden van de jeugd is de kantine open. 
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Voor seizoen 2018/2019 was er geen barbezetting op de trainingsavonden op dinsdagavond 
(selectie), woensdagavond (damesteam) en op donderdagavond, op donderdag regelde de selectie 
dit zelf.  Bij de jeugdwedstrijden op zaterdag worden de ouders ingeroosterd. Dit schema werkte het 
afgelopen seizoen goed.   
 
In seizoen 2018/2019 zijn de volgende evenementen georganiseerd: 
 
-Snerttoernooi 
-Nacht van Witteveen 
-Vrijwilligersavond 
-Bedrijvenvoetbaltoernooi 
-November feest 
-45+ toernooi 
-WNBC toernooi 
-pokeravond 
-Dart avond 
-klaverjasavond 
 
Verder is de kantine gebruikt bij: 
 
-Cultuurfeest op 12/13 juli 2019 
-Dorpsvernieuwingsprijs 25 mei 2019 
-Midden-Drenthe Zomer cup toernooi. 
 
De kantine werd verder gebruikt voor/tijdens: 
 
-wedstrijden 
-trainingen 
-vergaderingen bestuur 
-Algemene jaarlijkse ledenvergadering 
-vergaderingen jeugdcommissie WNBC'09 
-trainingsweekenden via Hotel Witteveen 
-vergaderingen diverse commissies, waaronder: 

-evenementencommissie 
-jubileumcommissie 
-ijsvereniging 

-andere bijeenkomsten 
-oefenwedstrijden derden. 
-KNVB 
 
In seizoen 2018/2019 werd de schoonmaak van de kantine en kleedkamers verzorgd door Margery 
en Teun Hooijer.  
 
De inkoop voor de kantine werd verzorgd door een team van mensen: Roel/Nineke Seele (alles 
behalve bier en fris), Teun Hooijer (bier). 
 
 
De omzet van de kantine wordt per dag bijgehouden door Nineke Zijderlaan. De kasinhoud wordt 
geregeld gestort op de Rabobank rekening van de club. De inkopen worden bijgehouden en door E.J. 
Blauw geboekt. In 2018/2019 is door Nineke Zijderlaan de gehele voorraad 2 keer geteld. Met behulp 
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van deze gegevens was het mogelijk om 2 keer een margeberekening uit te voeren ter controle. Er 
wordt gestuurd op een marge van 50% of meer. Is de marge goed, dan behoeven de prijzen om deze 
reden geen aanpassingen. 
 
De omzet van de kantine over seizoen 2018/2019 bedroeg 36.164€, excl. bedrijventoernooi. Inclusief 
de kosten van de vrijwilligersavond komt de marge dan uit op 58% . De marge bedroeg 21.097 €. De 
extra winterwedstrijden, het bedrijventoernooi en 7x7 toernooi helpen de omzet behoorlijk. De 
frisdrank uit flessen i.p.v. blik helpt het milieu en de marge. 
 
De barcommissie 
Roel Seele 
 

• Verslag accommodatiecommissie (T. Hooijer) 
 
Verslag accommodatiecommissie seizoen 2018-2019. 
 
 
De accommodatiecommissie verricht allerlei onderhouds-en reparatie werkzaamheden en 
onderhoud contact met de gemeente over de velden, kantine en kleedkamers. 
 
De accommodatiecommissie heeft in seizoen 2018-2019 onder andere gezorgd voor: 
 
-Het schoonhouden van het kunstgrasveld d.m.v. harken en blazen. Hier gaat veel tijd inzitten, maar 
het sportpark ligt er perfect bij. 
-het maaien van de grasranden rond het hoofdveld. 
-het aanvegen van het straatwerk voor de kleedkamers en de kantine 
-het maaien van de slootkanten achter de doelen en bij de reclame borden 
-het doen van kleine reparaties en onderhoudsklussen, zoals: 

-vervangen lampen 
-verfwerkzaamheden 
-biertap installatie doorspoelen 
-mollen vangen 
-doelnetten vervangen 

-het plaatsen/verwijderen van sponsorborden langs het veld 
-het schoonmaken van de reclameborden langs het veld 
 
Teun Hooijer voert de werkzaamheeden uit samen met Henk Koevoets, Jacob Uineken en Roelof 
Seubers. 
 
 
De accommodatiecommissie 
Teun Hooijer 
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• Toelichting financieel resultaat (E.J. Blauw) 
 
 
 

Financieel verslag seizoen 2018/2019.  

Het resultaat over seizoen 2018-2019 is met € 1.399,49 positief. Dit resultaat is boven 
begroting. Dit resultaat komt niet in de buurt van het resultaat over 2017-2018, dat met ruim € 
7.000 een erg goed jaar is geweest. Dit is voornamelijk te danken aan het grote feest dat in 
2017-2018 heeft plaatsgevonden.  

De inkomsten waren ruim € 4.300 hoger dan begroot. Deze stijging heeft voornamelijk te 
maken met de hogere inkomsten uit de grote verloting (€ 1.250) en de marge uit verkopen 
clubhuis (€ 3.800). Door een scherpe inkoop en frisdrankverkoop in glazen i.p.v. blikjes is 
daar een goede marge (60%) gehaald. Dit heeft geresulteerd in een marge van € 22.844,61. In 
het seizoen 2018-2019 zijn er voor ruim € 1.000,- aan afboekingen gedaan aan oninbare 
debiteuren, de lijst is hiermee opgeschoond voor een positieve toekomst. 

Ook zijn de uitgaven bijna € 3.000 hoger dan begroot. Deze kosten zijn bijna allemaal iets 
over de begroting gegaan. De kosten voor de trainer en vrijwilligers zijn € 500,- hoger 
geweest, mede door de vrijwilligersavond. De burokosten zijn ruim € 1.250,- hoger 
uitgevallen, voornamelijk door een stijging van de verzekeringen en maandelijkse kosten voor 
het alarm. De begroting voor de accommodatie is lager dan begroot, voornamelijk de kosten 
van het clubhuis en inventaris is onder begroting, de energiekosten zijn iets hoger dan begroot 
maar verwaarloosbaar. De KNVB heeft € 1.200 meer in rekening gebracht dan tevoren 
begroot. Ten slotte zijn de afschrijvingen € 3.000 hoger dan begroot, dit heeft te maken met 
de afschrijvingen van de investeringen in 2018-2019, deze zijn in de begroting niet 
meegenomen. In 2018-2019 is voor € 10.075,98 geïnvesteerd, echter is er voor € 9.557,59 
afgeschreven, dit houd in dat er een liquiditeitsnadeel van ruim € 500,- is behaald (wel 
uitgaven maar geen kosten) 

2018-2019 is positief afgesloten, waarbij de club geen grote projecten heeft gehad. De lijst 
met debiteuren is opgeschoond en de afschrijvingen zijn hoger dan gemiddeld, deze gaan in 
de loop van de komende seizoenen weer naar beneden. Al met al geen slecht resultaat voor 
een financieel zwaarder seizoen. 

De begroting over 2019-2020 is niet veel anders dan de begroting over 2018-2019. De 
opbrengsten zijn voorzichtig ingeschat, het blijft lastig kantine omzet en sponsoren te 
behouden. De kosten zijn ongeveer gelijk begroot, komende op een resultaat van nihil. De 
kosten in de hand houden lukt goed, nu moeten de inkomsten de weg omhoog weer vinden. 

Erik Jan Blauw  
Penningmeester.  

 

 
 
 



 13 

 
5. Verslag Kascommissie 
 
 
 
 
6. Verkiezingen 
 

• Bestuur 
 

Niet aftredend en verkiesbaar: 
 
R. Seele   Voorzitter 
D. Schneider   Secretaris 
E.J. Blauw  Penningmeester 
T. Hooijer  Lid belast met accommodatiezaken en jeugdzaken 
K. Zinger  Wedstrijdsecretaris senioren 
 
Aftreden en niet verkiesbaar: 
 
A. Spiekman  Evenementen 
 
Het bestuur stelt voor verder in het bestuur te kiezen: 
 
B. Boer   Lid belast met evenementen 
M. Schuring  Lid 
P. Hooijer  Lid 
 
 
 

• Kascommissie 
 
De kascommissie bestaat uit W. De Boer en M. Schuring. 
 
Verkiezing kascommisie 2019-2020. 
 
7. Begroting 2019-2020 
 
8. Club van 50. 
 
Een aantal leden van de club van 50 stelt voor om de Witteveense Boys’87 te abonneren op 
VoetbalTV en de installatiekosten te betalen. 
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9. Afscheid 
 

• Irma Vos 
• Cees Huizing 
• Joost Deen 
• Robbert Wielink 
• Annemaaike Spiekman 

 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 


