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Dit huishoudelijk reglement betreft nadere informatie en regels van de S.V. Welsum als 
aanvulling op de statuten van deze vereniging en zoals aangegeven in artikel 25 van deze 
statuten. Dit huishoudelijk reglement is bekrachtigd op de algemene ledenvergadering van
6 november 2015.

De omni-vereniging S.V. Welsum kent de volgende afdelingen:
● Voetbal (1941)
● Volleybal (1981)
● Gymnastiek (1982)

                      * MBvO (2006)
                      * Jeugddans (2018)
                      * Inshape (2018)

● Tennis (1986)
● Activiteitencommissie (1991)
● Zaalvoetbal (2009)

1. Aanvullende afspraken op statuten

1.1 Uitbreiding van het algemeen bestuur
Aanvullend aan de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en de 
afdelingsvertegenwoordigers zal het algemeen bestuur bestaan uit een algemeen 
bestuurslid welke onder andere de rol van vrijwilligerscoördinator op zich neemt.

1.2 Samenwerking S.V. Welsum en De Stichting Dorpshuis
Vanuit het Algemeen Bestuur van S.V. Welsum neemt één persoon zitting in het algemeen
bestuur van de Stichting Dorpshuis en neemt deel aan de algemene vergaderingen om de 
belangen van S.V. Welsum te behartigen richting deze stichting.

1.3 Rooster van aftreden bestuursleden
Aanvullend op artikel 10.4 van de statuten geldt dat het rooster van aftreden van 
bestuursleden van het Algemeen Bestuur casu quo Afdelingsbestuur zodanig dient te zijn 
dat de zittingsperiode van maximaal de helft min één van het aantal bestuursleden op 
hetzelfde moment afloopt.

Aftredende Algemeen Bestuursleden ontvangen als dank voor hun inzet voor S.V. Welsum
een bos bloemen en een dinerbon ter waarde van €50,=, waarbij geldt dat de dinerbon 
eenmalig is. Treedt men later opnieuw toe tot het Algemeen Bestuur, in welke functie dan 
ook, dan komt men bij aftreden niet opnieuw in aanmerking voor een dinerbon.

1.4 Financiële afspraken en bevoegdheden Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid om lopende het seizoen beslissingen te 
nemen over investeringen zoals opgenomen in het meerjarig investeringsplan. Dit zonder 
voorafgaande toestemming van de ALV, waarbij als voorwaarden gelden:

● Tijdens de eerstvolgende ALV dient hierover verantwoording afgelegd te 
worden;
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● De investering mag niet meer dan 10% afwijken van het bedrag in de 
begroting;

● Het bedrag kan jaarlijks aangepast worden.

1.5 Lidmaatschap
De  ledenadministratie  van  S.V.  Welsum  wordt  beheerd  door  de  secretaris  van  het
algemeen bestuur. Leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de S.V. Welsum
via een inschrijfformulier welke op de website is te downloaden. De secretaris stelt  de
desbetreffende afdeling op de hoogte van de aanmelding. 

De  leden  worden  daarnaast  bij  voetbal-,  volleybal-,  gymnastiek-  en/of  tennisbond
aangemeld/afgemeld  door  het  desbetreffende  afdelingsbestuur  of  de
afdelingsafgevaardigde, dus elke afdeling houdt zijn eigen ledenadministratie bij.
De bond houdt de ledenadministratie bij van de aangesloten afdelingen.

Op de jaarlijkse ledenvergadering worden de contributies vastgesteld voor de 
verschillende lidmaatschappen (per afdeling: lid, aspirant-lid, seizoenslid, rustend lid of 
gezinslid) etc.). Daarnaast wordt vastgesteld wat het totale maximum contributiebedrag 
per gezin en het omni-lidmaatschap bedraagt.

De gezinscontributie geldt voor de leden van een gezin waarbij als voorwaarde geldt dat 
allen op hetzelfde adres wonen en dat de kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Aanvullend 
vallen ook voltijds studerende kinderen (thuiswonend of uitwonend) tot 24 jaar onder de 
gezinscontributie. Het omni-lidmaatschap heeft betrekking op 1 persoon die lid is van 
meerdere afdelingen.

Indien er sprake is van een tussentijdse aanmelding hangt de hoogte van de contributie af 
van het aantal maanden nog te gaan tot het eind van het seizoen gedeeld door de lengte 
van het seizoen. Voor Tennis betreft dit 12, voor Inshape betreft dit 11, voor Gymnastiek 
(excl. Inshape) betreft dit 10 (van september tot en met juni) en voor Voetbal en Volleybal 
betreft dit 8 maanden (van september tot en met april). Bij Tennis wordt de contributie voor
een seizoenslid, indien deze aangemeld dient te worden bij de KNTLB, bepaald door de 
KNLTB aanmeldkosten plus de helft van de resterende normale contributie.

Beleid t.a.v. niet betalende leden: Indien na herhaalde verzoeken er nog steeds geen 
bereidheid is tot betalen zal een aanmaningsbrief worden verstuurd waarin gemeld wordt 
dat binnen 1 maand betaald moet worden. Zo niet, dan vervalt het lidmaatschap per direct.
Indien men toch weer lid wil worden, dan dient eerst de achterstallige contributie betaald te
worden.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan via een email, gericht aan het secretariaat van
de S.V. Welsum, bestuur@svwelsum.nl. De opzegging is pas geldig als deze is bevestigd.

Rustende leden worden niet aangemeld bij de betreffende sportbond. Indien een rustend 
lid dit wel wenst zal de contributie verhoogd worden met de betreffende afdracht aan de 
sportbond.
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1.6 Erelidmaatschap / lid van verdienste
De vereniging kent twee soorten eretitels:

●     Ereleden
●     Leden van verdienste (van een afdeling)

Door het Algemeen Bestuur wordt een overzicht bijgehouden van alle ereleden en leden 
van verdienste. Op de website www.svwelsum.nl worden alle ereleden / leden van 
verdienste vermeld.

Erelid / lid van verdienste dient conform de statuten artikel 3 aan dezelfde rechten en 
plichten te voldoen als de overige leden. Alle ereleden en leden van verdienste die zijn 
benoemd vóór de bekrachtiging van de statuten op 3 december 2004 zijn vrijgesteld van 
betaling van contributie richting de vereniging.

Voor alle festiviteiten die door de omni-vereniging worden georganiseerd worden ereleden 
en leden van verdienste tezamen met hun partner speciaal via een persoonlijk schrijven 
uitgenodigd. Voor afdelingsfestiviteiten worden zij ook via een persoonlijk schrijven 
uitgenodigd.

1.7 Regels in geval van kampioenschap
Indien een team in een afdeling kampioen wordt in een competitie van de bijbehorende 
sportbond dan geldt het volgende:

●    bos bloemen voor ieder teamlid (incl. coach en trainer)
●    een verenigingsbijdragen € 5,- per teamlid om kampioenschap te vieren
●    een attentie voor de sponsor van het team (indien van toepassing).

1.8. Regels t.a.v. jubilea

1.8.1 Jubileum van (rustende) leden                                                                        
Het aantal jaren onafgebroken lid van de omni-vereniging telt voor een te 
behalen jubileum.
Er wordt onderscheid gemaakt in drie jubilarissen:

         ● 25 jaar onafgebroken lid:
            Dit lid ontvangt vanuit de vereniging een bos bloemen en een pen met inscriptie.
         ● 50 jaar onafgebroken lid:
            Dit lid ontvangt vanuit de vereniging een bos bloemen en een sportbeeldje met een
            S.V. Welsum-embleem met inscriptie (bv. “50 jaar lid S.V. Wesum).
         ● 60 jaar onafgebroken lid:
            Dit lid ontvangt vanuit de vereniging een dinerbon voor twee personen en een bos 
            bloemen.

1.8.2 Vieren van een verenigings- of afdelingsjubileum
Eens per 25 jaar wordt het jubileum van de omni-vereniging gevierd, voor het eerst in 
2016 tijdens het 75 jarig bestaan.
Het behalen van een lustrum (= 5 jaar) kan door de afdelingen afzonderlijk gevierd 
worden. 
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1.9 Regels in geval overlijden

1.9.1  Indien een rustend lid overlijdt zal:
Minimaal 1 lid van het Algemeen Bestuur van S.V. Welsum plus de betreffende 
afdelingsafgevaardigde resp. minimaal 1 lid van het betreffende afdelingsbestuur naar de 
condoleance gaan namens S.V. Welsum.

1.9.2 Indien een actief lid overlijdt zal / zullen:
● Het beschrevene in punt 1.9.1 gelden.
● Er een rouwadvertentie in een lokaal te verschijnen weekblad worden geplaatst, 

alsmede een handgeschreven kaart t.a.v. de nabestaanden worden opgesteld.
● Minimaal 1 lid van het Algemeen Bestuur plus de betreffende 

afdelingsafgevaardigde resp. minimaal 1 lid van het betreffende afdelingsbestuur 
namens de S.V. Welsum de begrafenis/crematie bijwonen

● De speciale activiteiten van de betreffende afdeling tussen het moment van 
overlijden en begrafenis/crematie worden opgeschort

● De normale activiteiten in principe wel door gaan, dit ter beoordeling van de 
afdelingsvertegenwoordiger resp. afdelingsbestuur i.o.m. het Algemeen Bestuur.

● Leden van de betreffende afdeling (en andere afdelingen indien het Algemeen 
Bestuur daartoe besluit) van S.V. Welsum bij activiteiten tussen het moment van 
overlijden en de begrafenis/crematie bij aanvang een minuut stilte in acht nemen en
een rouwband dragen

1.9.3 Indien een lid van verdienste/erelid/actief (afdelings) bestuurslid overlijdt zal:
● Het beschrevene in punt 1.9.2 gelden
● Er namens de S.V. Welsum gezorgd worden voor een graftak / bloemstuk
● Er een ‘In Memoriam’ worden geschreven op website www.svwelsum.nl door de 

voorzitter van S.V. Welsum en/of de voorzitter van het afdelingsbestuur.
● Na de begrafenis / crematie worden alle geplande activiteiten weer hervat. In alle 

gevallen anders dan aangegeven in punt 1.9.1, 1.9.2 en 1.9.3 wordt de mate van 
door S.V. Welsum te ondernemen actie per geval bekeken en bepaald door het 
Algemeen Bestuur casu quo Afdelingsbestuur.

1.10 Vrijwilligersbeleid
Het secretariaat van het Algemeen Bestuur beschikt over een lijst van alle vrijwilligers 
binnen de sportvereniging waarbij per vrijwilliger het volgende wordt geregistreerd:

●     Naam
●     Wel of geen lid en indien lid: afdeling(en) waarvan men lid is
●     Soort vrijwilligersactiviteit
●     Eventueel in bezit van VOG
●     Jaartal vanaf wanneer vrijwilligerswerk voor S.V. Welsum wordt uitgevoerd
●     Samenvatting gemaakte afspraken met S.V. Welsum indien van 

    toepassing.
Indien er door S.V. Welsum een financiële vergoeding wordt verstrekt zal dit in een 
overeenkomst zijn beschreven, waarbij deze overeenkomst is ondertekend door de 
penningmeester van het Algemeen Bestuur casu quo Afdelingsbestuur en de vrijwilliger. In
deze overeenkomst staat minimaal aangegeven: soort activiteit(en), afgesproken 
vergoeding, moment van betaling.

Voor alle vrijwilligers van de afdeling tennis wordt om het jaar een “dankjewel” avond 
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georganiseerd. 

Het algemeen bestuur, het tennisbestuur, de tennis commissieleden en alle vrijwilligers 
van de andere afdelingen ontvangen naast eventuele andere afspraken een attentie vanuit
de vereniging in de kerstperiode.

1.11 Social media S.V. Welsum
De sportvereniging beschikt over een eigen internetsite: www.svwelsum.nl (de site is ook
bereikbaar via een link op www.welsum.info). Deze site bevat algemene en actuele 
informatie vanuit de sportvereniging. De redactieverantwoordelijkheid en onderhoud is in 
handen van één (of meerdere) vrijwilliger(s) vanuit de vereniging die door het Algemeen 
Bestuur wordt(en) aangesteld. Iedereen kan een verzoek tot plaatsing van informatie, foto 
en/of video richten aan deze redactie via mail: webmaster@svwelsum.nl.
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2. Afdelingen

2.1 Afdeling Voetbal (Veld)
2.1.1 Algemeen
De afdeling voetbal van de S.V. Welsum is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Voetbal Bond (KNVB). Deze neemt deel aan de door de KNVB georganiseerde competitie.
De afdeling kent een nader onderscheid in twee typen leden:      

●     Jeugdleden tot 18 jaar
●     Seniorleden vanaf 18 jaar

Het afdelingsbestuur resp. de afdelingsafgevaardigde regelt het sporttenue voor de leden 
die competitie spelen. Hierbij wordt altijd een sponsor gezocht om (een deel van) de 
kosten te dragen. Het sporttenue blijft eigendom van S.V. Welsum en dient na beëindigen 
lidmaatschap of beëindigen van spelen competitie terug gegeven te worden.

2.1.2 Looptijd seizoen 
Het voetbalseizoen loopt van augustus tot mei. 

2.1.3 Trainingen
De spelers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen bij de 
Sportvereniging Terwolde. S.V. Welsum betaalt hiervoor een vergoeding.

2.1.4 Competitiebepalingen
De eerste competitiewedstrijd is afhankelijk van het speelschema zoals opgesteld door de 
KNVB.
De thuiswedstrijden van het eerste elftal vangen op zondagochtend aan om 10:00 uur. 
Hier kan in voorkomende gevallen van afgeweken worden.

2.1.5 Accommodatie
De afdeling maakt gebruik van faciliteiten die in eigendom zijn van de stichting Dorpshuis 
De Bongerd te Welsum en de Brandweerkazerne. De afdeling verplicht zich de 
accommodatie volgens geldende afspraken tussen de stichting en de S.V. Welsum te 
onderhouden (deze zijn vastgelegd in een overeenkomst die loopt tot eind 2016). De 
afdelingsafgevaardigde is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan.

2.1.6 Overige activiteiten
De afdeling organiseert tevens de wedstrijden om de Teunis Uenk-bokaal.
Deze bokaal werd in het leven geroepen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van ons
erelid Teunis Uenk. De bokaal wordt niet meer uitgereikt, nu is het de naam van een serie 
oefenwedstrijden voor aanvang van de competitie. De laatste wedstrijd in deze reeks moet
tenminste 1 week voor aanvang van de competitie plaatsvinden.

2.2 Afdeling Volleybal
2.2.1 Algemeen
De afdeling volleybal van de S.V. Welsum is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal 
Bond (NeVoBo). De afdeling kent een nader onderscheid in twee typen leden:

● Seniorleden (vanaf 18 jaar) die deelnemen aan de NeVoBo recreanten-
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competitie
● Jeugdleden tot 18 jaar die deelnemen aan de NeVoBo recreanten-competitie.

Alle nieuwe leden die deelnemen aan de competitie worden geregistreerd bij de NeVoBo.

Het afdelingsbestuur resp. de afdelingsafgevaardigde regelt sporttenue voor de leden die 
competitie spelen. Hierbij wordt altijd een sponsor gezocht om (een deel van) de kosten te 
dragen. Het sporttenue blijft eigendom van S.V. Welsum en dient na beëindigen 
lidmaatschap of beëindigen van spelen competitie terug gegeven te worden.

2.2.2 Looptijd seizoen
Er wordt binnen de afdeling vanaf half augustus tot en met mei gevolleybald. Tevens kan 
er gedurende de zomermaanden gebruik gemaakt worden van het beachveld.

2.2.3 Trainingen
Trainingen worden verzorgd door trainers die vanuit de afdeling of extern kunnen worden 
aangetrokken. Indien een lid van de afdeling als volwaardig train(st)er wordt benoemd dan
is het betreffende lid als vergoeding voor het jaar waarin de trainingen worden verzorgd 
geen contributie voor de afdeling Volleybal verschuldigd. Indien het een trainer betreft van 
buiten de vereniging wordt tussen deze trainer en het algemeen bestuur een 
trainersvergoeding overeengekomen.

2.2.4 Competitiebepalingen
De afdeling Volleybal neemt deel aan de NeVoBo recreantencompetitie- afdeling 
IJsselstreek.

2.2.5 Accommodatie
Alle trainingen en (thuis) competitiewedstrijden vinden plaats in de gymzaal van het 
Dorpshuis De Bongerd in Welsum.

2.2.6 Overige activiteiten
●      Nacht van Welsum; ieder jaar wordt door de afdeling in februari de zgn. Nacht
        van Welsum georganiseerd. Dit is een volleybaltoernooi met nevenactiviteiten
        met een open inschrijving voor leden en niet leden van de vereniging.
●      Beachvolleybal-toernooi.

2.3 Afdeling Gymnastiek
2.3.1 Algemeen
Onder de afdeling gymnastiek vallen de volgende onderdelen:
• MBvO
• Jeugddans
• Inshape
De afdeling gymnastiek is niet aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie). De afdeling gymnastiek neemt als zodanig dan ook niet deel aan 
competitie of wedstrijden. Het doel is op een verantwoorde manier sporten (beweging, 
spel en gebruik materialen) waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. 

2.3.2 Looptijd van het seizoen
De jeugddans heeft lessen gedurende het schooljaar geldend voor de basisschool in 
Welsum. De Inshape lessen worden gegeven van half augustus tot en met half juli.
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Seniorleden MBvO spreken met hun trainer de data af, dit zijn 40 lessen per jaar.

2.3.3 Gymlessen
De lessen worden verzorgd door een trainer. De trainer ontvangt voor deze activiteiten een
trainersvergoeding die is overeengekomen met het algemeen bestuur. De trainer van Meer
bewegen voor Ouderen is hiervoor gecertificeerd.

2.3.4 Sportlocatie
Gymlessen vinden plaats in de gymzaal van Dorpshuis de Bongerd in Welsum. Wanneer 
het weer het toelaat kan er voor gekozen worden de les buiten op het voetbalveld naast 
het dorpshuis te laten plaatsvinden./

2.4 Afdeling Tennis
2.4.1 Algemeen
De afdeling tennis heeft meer dan 50 leden waardoor het statutair gezien een 
afdelingsbestuur moet hebben. De afdelingsvergadering wordt minimaal één maal per jaar
gehouden. Tijdens deze afdelingsvergadering wordt conform het rooster van aftreden een 
afdelingsbestuur gekozen bestaande uit minimaal drie personen, te weten een voorzitter, 
secretaris en penningmeester die het dagelijks bestuur vormen. Daarnaast wordt aan het 
afdelingsbestuur toegevoegd: de voorzitter van de Technische Commissie en eventueel 
afgevaardigde van de overige commissies.

De commissies worden benoemd door het bestuur, daar dit gaat om specifieke kennis van 
bijvoorbeeld tennis technische zaken en jeugdzaken. Met betrekking tot de zittingsperiode 
en rooster van aftreden gelden voor de leden van deze commissies dezelfde regels als 
voor het afdelingsbestuur. Het is mogelijk dat meerdere commissies worden benoemd 
indien hier aanleiding voor bestaat, bijvoorbeeld Bar Commissie, Onderhouds Commissie 
etc.

De afdeling tennis informeert haar leden door middel van de website 
www.tenniswelsum.nl en via het mailadres van de technische commissie 
tc.welsum@gmail.com. Op de site worden alle activiteiten en afspraken met betrekking tot 
de afdeling tennis beschreven. Tevens is een informatieboekje beschikbaar leden met 
daarin de afspraken en parkregels.

2.4.2 Looptijd
Het tennisseizoen loopt van januari tot januari.

2.4.3 Financiële afspraken en bevoegdheden Afdelingsbestuur versus Algemeen 
Bestuur
Het  tennisbestuur  stelt  jaarlijks  (voor  1  juli)  een  concept  begroting  op,  welke  ter
goedkeuring aangeboden wordt aan het dagelijks bestuur van de omni-vereniging.
De afdeling tennis beschikt  over een eigen bankrekening. De penningmeester van het
afdelingsbestuur van de afdeling tennis is gemachtigd voor deze rekening, evenals de
penningmeester van het Algemeen Bestuur. 

Het afdelingsbestuur van de afdeling Tennis heeft de bevoegdheid om uitgaven te doen
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voor zover deze binnen de begroting van de afdeling tennis passen. Voor investeringen in
duurzame  goederen  hoger  dan  €  1.000,-  wordt  altijd  eerst  overleg  gepleegd  met  de
penningmeester van het Algemeen Bestuur. 

De afdeling tennis houdt zelf een administratie bij in een boekhoudprogramma en op 30
juni van elk jaar wordt een inventarisatie gemaakt van de voorraden in de kantine.

2.5 Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is een commissie met als doel het organiseren van activiteiten
voor de jeugd uit Welsum en omstreken. Aan de activiteiten kunnen zowel leden als niet
leden van de vereniging deelnemen. Alle activiteiten worden op www.svwelsum.nl en een
separaat schrijven naar de bewoners in Welsum aangekondigd.
De commissie draagt verantwoording af aan het algemeen bestuur en brengt jaarlijks een
verslag uit  op de algemene ledenvergadering. Eenmaal per jaar woont een lid van de
activiteitencommissie de vergadering bij van het algemeen bestuur van de S.V. Welsum,
nl. de eerste vergadering in het boekjaar van de vereniging en de eerste vergadering in
het kalenderjaar.
Eenmaal  per  twee  jaar  organiseert  de  activiteitencommissie  i.s.m.  leden  van  de  S.V.
Welsum een sportactiviteit voor de jeugd.
De activiteitencommissie ontvangt in juni een jaarlijkse vergoeding van 250 euro vanuit de
vereniging.  Om geld  in  te  winnen  organiseert  de  activiteitencommissie  daarnaast  een
jaarlijkse flessenactie. De opbrengst van de flessenactie komt daarbij ten goede aan de
activiteitencommissie. De lege flessen van de tennisafdeling worden gedoneerd aan de
activiteitencommissie, dit wordt in mindering gebracht op de jaarlijkse vergoeding.

2.6 Afdeling Zaalvoetbal (Dames)
2.6.1 Algemeen
De afdeling zaalvoetbal van de S.V. Welsum is specifiek voor dames en is niet 
aangesloten bij een sportbond.

2.6.2 Looptijd seizoen
Er wordt binnen de afdeling vanaf september tot en met mei gevoetbald.

2.6.3 Training
Op de woensdagavond wordt gevoetbald van 20:30 tot 21:30 uur.

2.6.4 Sportlocatie
Alle activiteiten vinden plaats in de gymzaal van het Dorpshuis De Bongerd in Welsum. 
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