
 

Jaarverslag seizoen 2017/2018 

 

Gedurende het seizoen kwam het algemeen bestuur 7 maal, afwisselend in het dorpshuis en 

de tenniskantine, bijeen voor een bestuursvergadering. Vanaf de eerste vergadering in 2018 

werd de plaats van afgevaardigde afdeling tennis in het bestuur ingenomen door Herbert. 

Hij nam de taken over van zijn voorgangster Ingrid, die hier tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 7 november 2017 afstand van deed. Verder bleef de 

bestuurssamenstelling intact. 

 

Aan het begin van het seizoen beleefde het S.V. Welsum-welkomsdoosje haar voltooiing. 

Hierin opgenomen onder andere 2 consumptiebonnen die, om misbruik te voorkomen, per 

stuk handmatig genummerd dienden te worden. Een taak waarvoor onze voorzitter een vrije 

avond heeft opgeofferd. Het doosje maakt deel uit van het welkomspakket, dat door 

stichting dorpshuis aan nieuwe inwoners van Welsum zal worden uitgereikt. Ook andere 

organisaties die zitting hebben in het stichtingsbestuur wordt via dit pakket de mogelijkheid 

geboden zich bij nieuwe Welsumers te introduceren. 

 

Met veel plezier werd gehoor gegeven aan de uitnodiging van de VVV om bij de receptie ter 

gelegenheid van hun 100-jarig bestaan aanwezig te zijn. Ook werd, natuurlijk, met veel 

enthousiasme aan het jaarlijkse besturentoernooi deelgenomen, ditmaal georganiseerd door 

ABC Welsum. Waar ook met veel enthousiasme aan werd deelgenomen was het bestuurs-

etentje in de binnenstad van Deventer. 

 

De inzameling van oud papier in Welsum door S.V. Welsum en Zang- en toneelvereniging 

Harmonie gezamenlijk staat onder druk door de voorgestelde wijzigingen door de gemeente 

Olst-Wijhe. Zij wil dat er in de kernen minimaal 10 maal per jaar huis-aan-huis wordt 

ingezameld, wat wij voor Welsum niet reëel achten. Er is een voorstel gedaan naar de 

commissie die namens de inzamelaars in de hele gemeente overlegt met B en W om Welsum 

aan te merken als buitengebied. Hierdoor zou het aantal inzamelingen beperkt kunnen 

blijven tot 5 maal per jaar. 

 

Het was tot en met 2017 gebruikelijk om jubilarissen te huldigen met onder andere een 

speldje. Tijdens de ALV is het besluit genomen dat men naast de pen met inscriptie en de 

bos bloemen kan kiezen voor iets anders dan het speldje. Tevens werd besloten om de 

contributies ongemoeid te laten. 

 

In het voorjaar van 2018 is op initiatief van enkele ouders een groep jeugddans opgestart.  

Onder leiding van Donja zetten op woensdagmiddag een tiental meisjes uit de onderbouw 

van de basisschool hun beste beentje voor. Het betreft hier een proef tot de zomervakantie, 

maar bij voldoende belangstelling is het uiteraard de bedoeling dat het een vervolg krijgt. 

 

Om het sporten in Welsum onder de aandacht te brengen werd het weer eens tijd geacht om 

een sportinstuif te organiseren. De bedoeling was om leden en andere belangstellenden 

vrijblijvend kennis te laten maken met het sportaanbod van S.V. Welsum. Juist in deze 

periode wordt in de gemeente Olst-Wijhe op initiatief van het Sportplatform de actie “Kom 



van de bank” opgestart. Bedoeling hiervan is dat mensen voor wie de gang naar een sport-

aanbieder niet (meer) vanzelfsprekend is kennis te laten maken met andere vormen van 

bewegen die voor hen wel toegankelijk zouden kunnen zijn. De aftrap was in april bij Wijhe 

'92, waarna S.V. Welsum aangaf het aanbod van de sportinstuif te verruimen met 

beweegvormen die passen in het initiatief. Hiervoor is budget beschikbaar voor promotie en 

begeleiding, niet voor materialen. Wie weet is er iets wat zodanig aanslaat dat er een 

voortzetting aan gegeven kan worden bij S.V. Welsum. 

 

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon heeft ook de aandacht gehad van het 

bestuur. De voorkeur ging er hierbij naar uit om een buitenstaander hiervoor te benaderen. 

Er werd contact gezocht met de gemeente met de vraag of zij hierin een rol kunnen spelen. 

Binnen de gemeente Olst-Wijhe zijn er 3 mensen die hiervoor een cursus/training hebben 

gehad en die hun expertise bij andere organisaties willen inzetten. Hoewel het in eerste 

instantie dus om een wens ging is naar aanleiding van een eerste gesprek met een vcp 

gebleken dat het op termijn voor iedere organisatie, hoe klein ook, verplicht gaat worden. 

Daar zijn we dus mooi op tijd bij! 

 

Hier en daar gonsde het al in de media: op 25 mei 2018 moeten alle organisaties hun 

privacybeleid geïmplementeerd hebben. Oeps, werk aan de winkel. Leve het internet, want 

daar waren voorbeelden te vinden die voor verenigingen van toepassing konden zijn. Met 

wat aanpassingen hadden we in grote lijnen wel voor ogen wat een en ander voor ons 

betekent. Aangezien wij geen persoonsgegevens met andere organisaties delen lopen wij 

niet veel risico dat deze in verkeerde handen vallen, maar er moet wel beleid zijn dit te 

voorkomen en hoe te handelen mocht het toch gebeuren. Op 16 mei was er nog een laatste 

informatieavond in Wijhe. Belangrijke tip die daar gegeven werd: hoe minder je weet van je 

leden, hoe minder je kunt kwijtraken. Sla alleen die gegevens op die je strikt noodzakelijk 

hebt voor je administratie. Op 25 mei hadden wij ons beleid ingevoerd. 

 

Henry van der Horst 

 

Vastgesteld..................................., te Welsum 

 

Wilma Evink, voorzitter                                                       Henry van der Horst, secretaris 

 

 

 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MBvO  Jaarverslag 2017/2018. 
 
Na de vakantie,  6 september zijn we met 12 leden gestart. 
20 September hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen. 
 
Lydia heeft van de sportvereniging nieuwe sportattributen gekregen. 
We zijn daar erg blij mee. 
 
Zo.14 januari weer mee gedaan met het besturentoernooi. 
 
Lydia is benaderd door sportvereniging Gazelle Oene. Het is van de kant van Lydia, als de Body Workout 
dames goed bevallen. Lydia heeft in overleg met ons besloten in Oene les te geven. Wij gunnen haar dit van 
harte. Dit houdt in dat ze bij ons in plaats van 10 uur, 10.30 uur kan beginnen. 
Vanaf 31 januari gaat dit in. Wij beginnen om 10 uur met koffie drinken. 
 
In Mei heeft een potentieel nieuw lid een paar lessen op proef meegedaan. 
 
27 Juli onze laatste les voor de vakantie zijn we met de groep naar het infocentrum in Den Nul geweest. Het 
was weer erg gezellig. 
 
Begin oktober heeft een lid helaas afscheid moeten nemen van de gym. Om gezondheidsreden gaat ze 
Welsum verlaten en in Epe wonen. Daarnaast hebben we een nieuw lid welkom mogen heten.  
 
We hopen dat het komende seizoen weer een mooi gym jaar mag worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Jaarverslag afdeling voetbal seizoen 2017/2018 

 

  

We hebben geen nieuwe spelers mogen begroeten en er zijn ook geen spelers vertokken   dus  het 

ledenaantal is op 20 actieve leden gebleven  . Daarnaast zijn er ook geen investeringen gedaan 

   

We hebben het seizoen  geopend  met de Teunis Uenk bokaal  Dit jaar hebben wij de ploegen Oene 

en SV Terwolde  op ons mooie sport complex mogen begroeten 

 

Tijdens het seizoen 2017/2018 kwam de veld voetbal van de S.V.Welsum 20 maal bijeen voor een 

reguliere  KNVB voetbal wedstrijd. . Wij kwamen uit in de 7 klasse reserve  en zijn geëindigd op de 

11 dee plek  met  11 punten. 38 goals zijn gescoord  en Kilian trof daarvan17 keer het net en heeft 

dan ook de felbegreerde Henk Bijsterbosch bokaal in ontvangst genomen    

Aart, Henk en Marcel  hebben de  thuis wedstijden gefloten. Sander heeft op de momenten  dat er 

behoefte was trainingen verzorgd !! 

 

In de zomer van  2018 heeft Henk de banken om het voetbal veld geschilderd en tevens heeft hij de 

reclame  borden  gewassen. Daarnaast  heeft hij de bekerkast die wij overgenomen hebben van Ons 

Genoegen te Terwolde  in oude  staat  hersteld en is aan de muur bevestigd in de hal waar ook de 

kleedkamers zijn gevestigd. De oudste  medaille dateert uit 1921 en tevens hebben  de handbal  

kransen ook een prominente plek in de kast gekregen. 

Klasse dat we zulke trouwe  vrijwilligers in ons midden hebben .   

Tevens  wordt het veld gemaaid door een robot grasmaaier. We hebben  nog nooit zo’n  mooi veld 

gehad. 

  

 

Voor  2018/2019  hebben wij geen nieuwe speler  vast kunnen leggen   echter is er 1 lid helaas   

gestopt   Hij is wel  rustend lid gebleven . Daarmee komt ons ledenaantal op 19. 

 

Wekelijks wordt er daarnaast door een groepje dames fanatiek gevoetbald op de woensdagavond.  

 

John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag Sv. Welsum – afdeling volleybal 

Seizoen 2017- 2018 

 

 

 

Het aantal leden is aan het eind van het seizoen helaas wederom iets afgenomen.  Er is door 3 teams 

deelgenomen aan de NeVoBo recreanten competitie van de regio Oost, recreanten IJsselstreek. Er is 

meegedaan met 1 dames, 1 mix en 1 heren team. . 

 

De dames kwamen uit in de Dames C. De Mix in A. De heren hebben in C gespeeld.  

 

De trainingen werden het afgelopen seizoen verzorgd door Margie. Per team was de opkomst voor 

de training verschillend. Er is weer in twee groepen getraind, waarbij elk team om de beurt een 

aparte teamtraining kreeg. 

 

Op 17 februari 2018 was de 35e Nacht van Welsum georganiseerd. Weer één van de hoogtepunten 

van het jaar. Een zeer geslaagde avond.  

 

Tijdens de zomer van 2018 is iedere maandag de mogelijkheid geweest om te gaan 

beachvolleyballen. Een aantal volleyballers hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Het 

aansluitende beachvolley toernooi was op 15 september. Het 2-de beachvolleybal toernooi van onze 

vereniging wederom met dank aan onze vrijwilligers een mooie dag. 

 

Afgelopen jaar zijn we ook in onze nieuwe kleding gaan spelen met onze sponsoren Delta Pi en 

Kentaa op onze rug.  

 

Komend seizoen spelen we met dezelfde 3 teams met 1 heren, 1 dames en 1 mix team.  Trainingen 

worden nog door Margie gegeven. Trainingen zijn op de maandagavond waarbij de teams onderling 

wisselen. De wedstrijden worden door de dames en mix  op maandag gespeeld en de heren spelen 

wedstrijden op dinsdagavond. 

 

Uiteraard nog een woord van dank aan onze scheidsrechters Eric, Ton en Hans. 

 

Daarnaast zijn een aantal volleyballers weer druk geweest met zowel de nacht van Welsum als het 

beachvolleybal, zonder hun was dit niet gelukt. En natuurlijk een woord van dank aan de 

medewerkers van het dorpshuis.  

 

Wij zijn en blijven een recreatieve volleybalvereninging waarbij gezelligheid hoog in het vaandel 

staat maar ook de sportieve prestatie belangrijk is dankzij de inzet van velen hebben we weer een 

leuk jaar achter de rug en ik ga ervan uit dat ook het komende seizoen weer een mooi volleybal jaar 

gaat worden. 

 

Paul 

 


