Jaarverslag 2017-2018 S.V. Welsum, afdeling tennis
Hierbij wordt u het jaarverslag van onze vereniging toegezonden.
Het financiële gedeelte van het jaarverslag zal tijdens de ALV van de omni-vereniging
worden gepresenteerd.
Voor hen die niet op de hoogte zijn: Het jaarverslag loopt van juli 2017 t/m juni 2018,
omdat wij graag 1 lijn willen trekken met de overige verenigingen binnen de omnivereniging. Deze gaan uit van een zogenaamd schooljaar.
Wij hopen u een zo’n goed mogelijke weergave te verschaffen van al het werk dat dit
jaar, mede dankzij onze vrijwilligers, verricht is.
Het feit dat we zulke betrokken leden hebben, is iets wat wij erg waarderen.
Niettemin zien ook wij dat het vinden van nieuwe vrijwilligers steeds lastiger wordt, dus
schroom niet u aan te melden! Ook nieuwe, creatieve suggesties ten gunste van de
vereniging zijn altijd welkom.
De banen zijn gelukkig nog steeds redelijk bezet.
De ene dag natuurlijk wat drukker dan de ander, maar dat zal altijd zo blijven.
Wij hopen dat iedereen de tijd neemt om na afloop nog even lekker te gaan zitten.
Klets even bij en neem nog een drankje. Dat is goed voor de baromzet, maar ook voor de
sfeer op de club en dat laatste is uiteraard het belangrijkst.
Ook in het komende jaar weer veel tennisplezier toegewenst!!
Met vriendelijke groet,
Herbert Bonhof
Voorzitter S.V. Welsum, afdeling tennis

Organisatiestructuur
Samenstelling bestuur en commissies 2017-2018
Bestuur
Voorzitter: Herbert ( Tevens lid Omni-bestuur)
Secretaris: Tineke
Penningmeester: Corrie
TC: Dinja
Kantinecommissie: Anja
Technische commissie
Voorzitter: Dinja
Rik
Marco
Maartje
Welsum Open Zomer commissie
Voorzitter: Carlijn
Bram
Harm
Judith
Gerlof
Baancommissie
Johan
Bram
Kantinecommissie
Johan
Anja
Zwannette
Herma
Heintje
40 + commissie
Herbert
Gertie
Ina
Ad
Onderhoudsploeg
Barry
Arnold
Gert
Gert
Hilbert
Arjan
Richard
Gertie
Johan

Sponsorcommissie
Gertie
Saskia
Communicatie
Ad

Wijze van besturen
Er zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden en er is 7x een bestuursvergadering van de
omnivereniging bijgewoond.
Er is geprobeerd op een transparante manier te besturen door notulen van de
commissies uit te wisselen. Tevens is er regelmatig informatie uitgewisseld “in de
wandelgangen” en worden commissies uitgenodigd tijdens een bestuursvergadering.
De communicatielijnen worden bij het beleidsterrein communicatie en PR besproken.
Er is gewerkt aan de hand van een jaarplan welke is afgeleid van een driejaren
beleidsplan welke ter inzage ligt in de kantine. De besluiten zijn vastgelegd in het
handboek waardoor een naslagwerk van afspraken ontstaan is.

Accommodatie
Banen/park:
Begin 2018 is er overleg geweest tussen het bestuur en de gemeente Olst betreffende de
eiken in het plantsoen bij de ingang. Deze eiken zorgden voor veel troep op de baan en
schaduw en waren hierdoor grotendeels verantwoordelijk voor de algvorming in baan 2
en 3. In maart zijn deze eiken gekapt.
Er is 1x (kostenloos) groot baanonderhoud uitgevoerd door de firma Wijnbergen.
Daarnaast heeft onze baancommissie voor regelmatig onderhoud van de banen gezorgd
door middel van o.a. slepen en bladblazen. Ten behoeve van de baancommissie is er een
nieuwe baanborstel aangeschaft.
De baancommissie heeft tevens 2x een “groenonderhoud” georganiseerd i.v.m. heggen,
onkruid verwijderen etc. Bovendien houdt men, samen met leden van de beachvolleybal
en technische commissie, onze beachvelden op orde.
Kantine/Opslag:
De onderhoudsploeg heeft een aantal maandagavonden gebruikt om diverse klussen op
het park uit te voeren, bijvoorbeeld het schilderen van de luifel of het vernieuwen van
douchekoppen, kranen etc.
De kantine wordt wekelijks schoongemaakt en heeft tevens een grote (jaar)schoonmaak
ondergaan. De kantine wordt over het algemeen netjes achtergelaten. Niettemin blijven
we hopen dat iedereen zijn steentje blijft bijdragen. Kijk even om u heen als u de kantine
en het park verlaat. Alle beetjes helpen!!
De kantinecommissie heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat de kantine aangekleed is
aan de hand van diverse thema’s. Evengoed werd er gezorgd dat de inwendige mens
niets te kort kwam.

Om 2 oude vriezers te vervangen is er 1 nieuwe, energiezuinige vrieskast aangeschaft.
Terras:
Zoals bekend leeft er al een aantal jaren de wens om het terras te renoveren.
De huidige inrichting van het terras dateert van rond de eeuwwisseling.
Het middenterrein is qua verharding en beplanting gedateerd en geeft geen uitstraling
van de gezelligheid die de leden van de vereniging nastreven.
Tijdens de ALV eind 2017 werd een eerste plan gepresenteerd. Het ideaalplaatje.
Tijdens de vergadering werd de suggestie gedaan een projectgroep op te richten om
zowel de financiële alsmede de planningsmogelijkheden verder te onderzoeken en alle
voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.
Een viertal leden met passende (werk)ervaring is bereid gevonden om in de commissie
plaats te nemen. Daar kwamen een aantal conclusies & aanbevelingen uit voort:
Conclusies
- Kosten zijn nog steeds hoger als het beschikbare budget
- Uitvoering verspreid over 3 jaar door middel van inzet vrijwilligers is een te
grote belasting op de leden.
- Splitsing in fases is niet gewenst i.v.m. dubbel werk en daarmee hogere kosten.
- Er is in de begroting nog geen rekening gehouden met inkoopvoordeel en/of
sponsoring. Geschat wordt dat hier nog 10% winst op te behalen valt.
Aanbevelingen:
-

Doe het opbreken van de verharding en beplantingswerk in eigen beheer (-€2400)
Besteed de aanleg van verhardingen uit (eventueel met inzet vrijwilligers).
Hiermee is het plan in 1 jaar gereed.
Reserveer in de komende 3 jaar geld voor de aanschaf van een zonnedoek.
Start sponsoracties en/of verlotingen om extra budget te verkrijgen.

De financiële consequenties van de conclusies en aanbevelingen zien er als volgt uit.
Kosten 1e plan Kosten na conclusies/aanbeveling
Inkoop materialen

€8.500,00

€7.650,00

Arbeid uitvoering

€9.300,00

€6.900,00

€17.800,00

€14.550,00

Totaal

De werkgroep geeft aan het bestuur het advies om het werk deels uit te besteden,
conform de conclusies en aanbevelingen. De uitvoeringstermijn, overlast en belasting op
vrijwilligers is hiermee te overzien en haalbaar. Een langere uitvoeringstermijn werkt
demotiverend op leden (al dan niet vrijwilligers).
Het bestuur beraadt zich momenteel op het advies en onderzoekt financiële mogelijkheden.

Sfeer en betrokkenheid
De sfeer en betrokkenheid binnen onze vereniging is erg goed.
Ook deelnemers aan onze toernooien of andere bezoekers valt dit altijd op.
We staan dus nog steeds in de wijde omgeving bekend als een gezellige vereniging.
Iets om trots op te zijn. De betrokkenheid is groot. Velen dragen een steentje bij.

Sporttechnische zaken
Competitie:
In totaal hebben 10 teams meegedaan aan de competitie:
- 5 teams aan de najaarscompetitie 2017
- 4 teams aan de voorjaarscompetitie 2018
- 1 team aan de zomeravondcompetitie 2018
Er is 1 team kampioen geworden.
Tijdens de najaarscompetitie slaagden de heren in de 2e klasse op vrijdagavond erin de
titel binnen te slepen. Gefeliciteerd mannen.
Overige activiteiten TC:
•

•
•

•
•
•
•
•

Beachtennis: Het toernooi heeft in augustus 2017 plaatsgevonden.
Doordat de oorspronkelijke datum verzet moest worden, waren er iets minder
deelnemers dan voorheen: 29 dit jaar. In 2018 zijn er op donderdagavonden in
mei/juni weer een aantal oefenavonden georganiseerd.
Tennislessen: Zowel in het najaar van 2017 als het voorjaar van 2018 hebben we,
in samenwerking met Joost Galenkamp, een reeks tennislessen georganiseerd.
De tennislessen worden gecontinueerd in de herfst.
Clubtoernooi: Helaas in september 2017 niet doorgegaan i.v.m. te weinig
deelname, hiervoor in de plaats hebben we een gezellige tossmiddag
georganiseerd. Het thema van het Clubtoernooi was wel tot in detail goed
uitgevoerd: Halloween. Dit kwam overigens alsnog van pas met het 40+ toernooi.
Davis cup: 6 landenteams hebben hieraan deelgenomen met in totaal 35
deelnemers. Diverse gezellige vrijdagavonden in de wintermaanden tot gevolg.
Nieuwjaarstossen: Op 20 januari 2018 georganiseerd in samenwerking met het
bestuur. Het is altijd goed en gezellig om het nieuwe jaar met elkaar te starten.
Welsum Lente toernooi: 16-18 maart 2018, spelen op tijd, 74 spelers.
Dauwtraptennis: Heeft helaas geen doorgang gevonden i.v.m. te weinig deelname.
Tossmiddag: Vrije inloopmiddag op 27 mei 2018.

KNLTB Toernooien:
•
•

Welsum Open Zomer Toernooi: 17-24 juni, 85 deelnemers.
40+ Dubbeltoernooi: 20-29 oktober, 126 deelnemers.

Overige:
•

Dank-je-wel-avond voor sponsoren & vrijwilligers.

Ledenwerven en ledenbehoud
In januari 2017 waren er 111 leden. Januari 2018 waren er 103 leden.
Het ledenaantal lijkt dit jaar stabiel te blijven.
Het ledenaantal is echter aanzienlijk gedaald in de voorgaande jaren. Dit heeft te maken
met ziekte, overlijden, verhuizen of al jarenlang geen actief lid meer te zijn.
Dit is echter ook een landelijke tendens.
Gelukkig heeft bovenstaande geen invloed op de gezelligheid binnen de club.
Toch moeten we hier de nodige aandacht aan geven.
We hebben als bestuur al enige actie ondernomen, bijvoorbeeld de “maak kennis met
tennis” actie eind maart/begin april. Er zijn een paar mensen op bezoek geweest, maar
hier zijn helaas (nog) geen nieuwe leden uit voortgekomen.
De praktijk leert dat “mond op mond” reclame het beste werkt. Neem gerust ter
introductie iemand gewoon eens een paar keer mee naar de baan.

Vrijwilligersbeleid
Zoals u in dit verslag heeft kunnen lezen, hebben verschillende leden hun steentje
bijgedragen. Super, deze bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Niettemin kan de verantwoordelijkheid niet altijd bij dezelfde mensen blijven liggen.
Vrijwilligers willen ook wel eens wat anders en doorstroming is gezond.
Helaas wordt het steeds lastiger om vrijwilligers te krijgen voor de bezetting van de
bardiensten tijdens toernooien, de onderhoudsdagen en de schoonmaak van de kantine.
Elk lid is een vrijwilliger, samen moeten we de vereniging draaiende houden.
Wil je iets betekenen voor de vereniging? Meldt u dan s.v.p. aan bij 1 van de bestuurs- of
commissieleden. Er is altijd wel wat leuks te bedenken waarbij uw talenten het best tot
hun recht komen!!

Jeugd
We hebben helaas nog maar 2 jeugdleden. Dat zijn kinderen van actieve tennisouders.
Tijdens de “maak kennis met tennis” actie zijn er 3 jeugdleden op bezoek geweest.
Hier zijn geen nieuwe leden uit voortgekomen.
We onderzoeken de mogelijkheden om toch weer contact op nemen met de scholen om
zodoende tennis onder de jeugd te promoten.

Communicatie / PR
-

Ter promotie van de toernooien zijn flyers met de toernooidata erop gemaakt.
Op Facebook en in de huis-aan-huis-bladen zijn berichten geplaatst.
Ook is er meerdere keren een nieuwsbrief naar de leden gestuurd en zijn de
activiteiten via de mail aangekondigd.
Er is gesproken over restylen van de tenniswebsite. Hopelijk eind 2018 gereed.

Inkomsten genereren/ sponsoring
De sponsorcommissie heeft weer diverse contacten gelegd, waarvan we de vruchten in
het seizoen 2018/2019 zullen plukken. 4 nieuwe sponsordoeken in aantocht.
Tevens is door het Welsum Open Zomertoernooi het contract met hoofdsponsor Plus ten
Hoven uit Heerde met 3 jaar verlengd.
In juli en augustus is het bedrijventennis gehouden op een aantal vrijdagavonden.
6 teams streden om de sportieve winst, maar de meeste (bar)winst was voor de club!
We hebben weer meegedaan met de Rabobank actie Noordoost Veluwe.
Vanaf maart kon er bij de Rabobank weer gestemd worden op je favoriete vereniging.
Opbrengst € 352.
Tevens is er deelgenomen aan de actie “Spek de kas” bij Jumbo supermarkt in Twello.
Opbrengst € 52.

Samenwerken / Overige
- In januari hebben we deelgenomen aan het besturentoernooi van Welsum
- Er zijn diverse vergaderingen bezocht m.b.t. de Stichting Sportimpuls, ook wel bekend
onder het motto “Kom van de bank”. Dit wordt gestimuleerd vanuit de gemeente
Olst/Wijhe.
- Tevens is er contact geweest met andere verenigingen, bijvoorbeeld om informatie uit
te wisselen over ledenwerving/behoud.
- M.b.t. de AVG privacy wetgeving zijn er diverse meetings bezocht . Dit heeft uiteindelijk
ook geleid tot een nieuw privacybeleid. Tevens zijn enkele procedures vernieuwd.

Financieel
Zie financieel jaar verslag.

Alle leden bedankt voor jullie inzet, zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien!

