
 

Vooruitblik 2019-2020  
S.V. Welsum, afdeling tennis 
 

 

Organisatiestructuur & vrijwilligers 
 
Tijdens de vorige ALV had het bestuur nog een vacante positie van penningmeester.  
Inmiddels hebben we een kandidate kunnen strikken. Saskia de Ridder is bereid gevonden het 
penningmeesterschap van de tennisvereniging op zich te nemen. We hopen haar tijdens de ALV te kunnen 
benoemen. Corrie Bos blijft verantwoordelijk voor het penningmeesterschap van de omni-vereniging.  
 
Zowel de technische commissie als de diverse toernooicommissies spelen een belangrijke rol binnen de 
vereniging. Allen kunnen nog wel nieuwe, enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Laat je niet tegengehouden 
door gebrek aan tennis know-how. Dat zorgt vaak juist voor een frisse kijk op de zaak en goede ideeën! 
Aanmeldingen via een van de bestuursleden of tc.welsum@gmail.com /  info@tenniswelsum.nl.  
 
Daarnaast willen we jullie aandacht blijven vragen voor vrijwilligersactiviteiten als een parkonderhoud  
of een bardienst. We snappen dat persoonlijke benadering het beste werkt en dat vinden we zelf ook fijn.  
Dit is echter vaak ook erg tijdrovend en soms gewoon praktisch niet te doen voor onze baan- en/of 
barcommissie. Reacties op mail/nieuwsbrief zou dus zeer op prijs worden gesteld! 
 

Activiteiten & leden 
 
De eerste activiteit van het jaar is altijd het Beachtennistoernooi. 
Tikje vochtig af en toe, maar met 45 deelnemers en een mooie baropbrengst wederom een succes.  
 
De bedrijvencompetitie kende twee nieuwe deelnemende bedrijven en een nieuwe winnaar. 
Dit jaar waren Pour Vous Parfumerie en de firma Wijnbergen voor het eerst van de partij. 
Een welkome toevoeging, maar beide bedrijven konden niet verhinderen dat Addvice met de eer 
ging strijken. Door een 10-7 overwinning in de laatste pot hielden zij Fikse Houtvezelbedrijf 1 
winstpunt achter zich. 
 
De najaarscompetitie is inmiddels ook al weer van start.  
Een leuk feitje is dat we weer een 8/9 competitieteam op donderdagavond hebben. 
De 8/9 competitie is een mooie gelegenheid, voor leden  die nog niet zo lang lid zijn, om kennis te 
maken met wedstrijden. 
Daarnaast zijn er weer 5 vrijdagteams:  

- 1x 50+ op vrijdagmorgen. 
- 1x 35+ mix, 1x 17+ mix en 2x 17+ heren op vrijdagavond. 

 
Het clubtoernooi zal dit jaar een iets andere invulling krijgen. We gaan het combineren met onze 
vrienden van TC de Kouwenaar uit Vaassen. Datum: 4 t/m 10 november.  
We komen hier binnenkort nader op terug. 
 
Vanwege succes zullen de Ladiesday, de Davis Cup en het haltennis weer worden gecontinueerd. 
In het naseizoen zal er dit keer ook een Herendag plaatsvinden. 
 
Verdere activiteiten zullen tijdens het jaar worden gecommuniceerd. 



 
 
 
 
Leden: 
 
Met de huidige aan- en afmeldingen staan we per 1 januari op -2 leden ten opzichte van vorig jaar.  
Grotendeels vanwege verhuizingen. Dit is uiteraard jammer, maar niet te vermijden.  
Ledenwerving behoudt prioriteit  bij het bestuur. Hierbij kijken we ook naar acties die leven bij andere 
verenigingen en denken we na over nieuwe lidmaatschapsmogelijkheden, bijvoorbeeld een 
zomerlidmaatschap voor andere sporten  bijv. 3 zomermaanden voor voetballers voor EUR 35,-. 
Tevens willen we meer in het voetlicht treden in de regionale krantjes, zodat we de naamsbekendheid 
kunnen vergroten. 
 
Accommodatie 
 
Banen/park: 
 
De banen lijken het laatste jaar op hetzelfde niveau te zijn gebleven, of zelfs een stukje verbeterd 
(minder alg in de mat). 
 
Tevens is er al enkele maanden een onderzoek gaande naar LED-verlichting. 
Er zijn ruime subsidiemogelijkheden vanuit de landelijke overheid en inmiddels hebben we ook 
vanuit de gemeente enkele toezeggingen gekregen.  
Met het oog op onze verouderde lichtinstallatie, de betere lichtmogelijkheden die LED biedt en de 
voortvloeiende besparingen/terugverdienmogelijkheden op termijn lijkt dit dan ook hét moment om 
verder te investeren. 
 
Kantine/opslag: 
 
Er zal een onderzoek volgen richting mogelijkheden omtrent het vervangen van de ketel.  
Zowel vanwege al optredende kuren van de huidige installatie (met name herendouche) als mede 
het feit dat reserveonderdelen voor de huidige installatie in principe niet meer te verkrijgen zijn. 
 

Financieel 
 

Contributie: 

De contributie is vorig jaar gelijk gebleven. 
In verband met de aankomende investeringen (banen, verlichting, ketel, etc.) en de alsmaar stijgende 
prijzen wil het bestuur voorstellen de jaarcontributie met 1,5% oftewel €2,- te verhogen.  
Zomer- en winterlidmaatschap zullen naar verhouding relatief iets meer stijgen, maar absoluut 
ongeveer hetzelfde. 
 
Al met al zijn er weer de nodige uitdagingen het komende jaar. We gaan ze echter met frisse moed 
tegemoet. We staan altijd open voor nieuwe ideeën en/of suggesties, dus meld je gerust bij 1 van de 
bestuursleden of stuur een mail (adressen op de site).  
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
 
Herbert Bonhof 


