
 
 
Jaarverslag 2016-2017 S.V. Welsum, afdeling tennis 

 
 
Dit jaar wordt u wederom het jaarverslag toegezonden van de tennisvereniging S.V. 
Welsum. Het vorige jaar is gekozen om het jaarverslag en notulen voorafgaand aan de 
vergadering te sturen aan de leden. Hierdoor komt er meer ruimte om tijdens de 
ledenvergadering inhoudelijk over het beleid te discussiëren. Tijdens de vorige 
vergadering heeft dit geresulteerd in een leuke discussie over het werven van nieuwe 
leden. Deze werkwijze continueren wij. 
 
Wij hopen u op deze manier een zo’n goed mogelijke weergave te geven van het werk 
dat dit jaar verricht is.  
Het jaarverslag is opgezet volgens de beleidsgebieden geformuleerd door de KNLTB. 
Het financiële jaarverslag wordt tijdens de ALV van de S. V. Welsum gepresenteerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingrid Aarnink 
 
Voorzitter S.V. Welsum, afdeling tennis 
  



Organisatiestructuur   
Vorig jaar is Herbert Bonhof aangetreden in het tennisbestuur als algemeen lid. In  de 
TC zijn Rianne Nijhof-Boshoeve en Gert van de Brink afgetreden en niet vervangen. 
Fleur Eijmaal en Teerza van Wezel zijn gestopt met de WOZ commissie, Harm van de 
Gevel verricht hand- en spandiensten tijdens het WOZ toernooi. Carlijn Aarnink en 
Judith Roosenschoon zijn toegetreden in de WOZ commissie. Gertie vd Beek is 
afgetreden in de Kantinecommissie en als afgevaardigde hiervan in het bestuur, Anja 
Fikse heeft samen met Johan Bos dit overgenomen.  
Ad Ordelman is gestopt met de sponsorcommissie en vervangen door Gertie vd Beek, 
ondersteund door Saskia Ridder. 
 
Huidige samenstelling bestuur en commissies 
 
Bestuur 
Voorzitter: Ingrid Aarnink ( Tevens lid omni-bestuur) 
Secretaris: Tineke Schuppers 
Penningmeester: Corrie Bos 
Technische Commissie: Dinja Lankhorst 
Algemeen lid: Herbert Bonhof 
 
Technische commissie (TC) 
Voorzitter: Dinja Lankhorst 
Arianne Bonhof  
Rik Ordelman 
Marco Timmer 
Vacature 
 
Welsum Open Zomer commissie (WOZ) 
Voorzitter: Carlijn Aarnink 
Bram Bos 
Harm van de Gevel (beschikbaar tijdens WOZ) 
Gerlof Reuvers  
Judith Roosenschoon 
 
Baancommissie 
Johan Bos 
Bram Bos 
 
Kantinecommissie 
Johan Bos 
Anja Fikse 
Zwannette Molendijk 
Herma Ordelman 
Heintje Lankhorst 
 
40 + commissie 
Herbert Bonhof 
Gertie van de Beek 
Ina Palm 
Ad Ordelman 



Onderhoudsploeg 
Barry van Uffelen 
Arnold Fikse 
Gert van de Brink 
Gert Nikkels 
Hilbert Nikkels 
Arjan Plakmeijer 
Richard Bonhof 
Gertie v/d Beek 
Johan Bos 
 
Sponsorcommissie 
Gertie van de Beek  
Saskia de Ridder 
 
Communicatie 
Ad Ordelman 

Wijze van besturen 
 
Er zijn acht bestuursvergaderingen gehouden en er is zes keer een omni vergadering 
bijgewoond. De notulen van de onderlinge commissies worden middels dropbox 
gedeeld en de omnivereniging worden via de mail verspreid. Er is éénmaal een 
vergadering geweest met alle commissieleden. De communicatieactiviteiten worden bij 
het beleidsterrein “communicatie en PR” besproken. 
 
Er is geen meerjarenplan opgesteld omdat er eigenlijk maar één punt is welke 
aandacht behoefte en dat was de ledenwerving. Dit is opgepakt, ook samen met de 
omnivereniging. Aan alle nieuwe inwoners van Welsum wordt een leuk tasje gegeven 
met daarin, o.a. waardebonnen, om een keer gratis te sporten bij één of meerdere 
afdelingen naar keuze, waarbij een drankje aangeboden wordt. Dit omdat uit de 
discussie van de ledenvergadering kwam dat men geen voorstander is van gratis 
lidmaatschappen, tennisrackets of andere aanbiedingen. Mond op mond reclame werd 
het beste geacht. Dit is uitgewerkt in de vorm van een welkomsboxje.  
 
Besluiten zijn inmiddels vastgelegd in het handboek waardoor een naslagwerk van 
afspraken ontstaan is, dit wordt verder uitgebouwd. 

Accommodatie 
 
Er zijn twee onderhoudsdagen georganiseerd en eenmaal groot baanonderhoud 
uitgevoerd door de firma Wijnbergen. De meterkast is vernieuwd. De 
kantinecommissie heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat de kantine telkens 
aangekleed is aan de hand van diverse thema’s en tevens gezorgd dat de inwendige 
mens niets te kort kwam. De kantine wordt netjes achter gelaten door de leden. 



Sfeer en betrokkenheid 
 
Zoals hierboven al beschreven, is de sfeer en betrokkenheid goed.  
Verder staan we nog steeds in de wijde omgeving bekend als een gezellige vereniging.  
Iets om trots op te zijn. De betrokkenheid is groot. Een ieder draagt zijn/haar steentje 
bij al wordt het wel moeilijker om leden betrokken te houden. 
 
Op 21 januari hebben we onze traditionele Nieuwjaarstossen gehouden. Het is altijd  
goed en gezellig om het nieuwe jaar met elkaar te starten. Helaas waren de banen niet 
bespeelbaar. Dan maar gezellig samen borrelen.  

Sporttechnische zaken 
 
Diverse activiteiten zoals:  
Er hebben dit jaar 13 teams meegedaan aan de verschillende competities. 
4  aan de najaarscompetitie 2016 
6  aan de voorjaarcompetitie 2017 
3  aan de zomeravondcompetitie 2017 
 
Daarnaast hebben we van november 2016 t/m maart 2017 weer de welbekende  
Davis Cup georganiseerd, 6 landen hebben hieraan deelgenomen met een totaal aan 37 
deelnemers. Helaas zat het weer niet altijd mee en hebben we ook diverse keren de 
speelavond afgeblazen. 
 
In Najaar 2016 hebben we een reeks met 10 tennislessen georganiseerd en ook 
afgelopen voorjaar hebben er tennislessen plaatsgevonden. De tennislessen worden 
gecontinueerd in de herfst. 
 
Op initiatief van Ton Heijdra en Andries Kuipers is er een 1-daags toernooi 
georganiseerd op 3 maart. Deze dag is een succes geworden en misschien wel voor 
herhaling vatbaar. 

Ledenwerven en ledenbehoud 
 
Op 1   januari 2017 zijn we gestart met 112  KNLTB, 2 leden van verdienste/erelid  en  
1 winterlid. Omdat we een terugloop zagen in het ledenbestand zijn diverse acties 
ondernomen. Het aanbieden van zomerlidmaatschap heeft geresulteerd in 5 
zomerleden. 
De bedrijvencompetitie is ook weer een groot succes geweest met 6 teams, waarbij we 
2 nieuwe teams hebben mogen verwelkomen (Ligtenberg Makelaars en Bouwbedrijf T. 
Groters BV.). 
 
Ledenbehoud:  
Nieuwjaarstossen met de champagne. 
Dauwtraptennis (helaas geen doorgang gevonden i.v.m. te weinig deelname). 
Clubtoernooi met de gezellige avond, dit jaar is het thema: Potjandorie Hollandsglorie. 
Davis Cup gedurende de winterperiode. 
Coördinatie competitie en tennisles. 



De TC heeft op donderdagavonden in de maand juni oefenavonden georganiseerd op 
het beachveld voor  de aftrap van het Welsum Zandhaptoernooi dat aanvankelijk op 1 
juli gepland stond. I.v.m. het slechte weer is dit toernooi verplaatst en hebben we zand 
gehapt op 28 augustus . 

Vrijwilligersbeleid 
 

 “ IEDER LID IS EEN VRIJWILLIGER, SAMEN MOETEN WE DE VERENIGING DRAAIENDE HOUDEN ”.  
 
Verschillende leden hebben hun steentje bijgedragen door spontaan te gaan schoffelen, 
het terras te vegen, de bloembakken te verzorgen of het gras rondom de beachtennis te 
maaien. Super, deze bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Toch merken we dat het aantal 
vrijwilligers wat terugloopt. Wij vragen dan ook om samen de vereniging draaiende te 
houden. U wilt per slot van rekening toch ook dat het park er netjes bij ligt als u tennist 
of  dat de contributie laag blijft? Help allemaal mee. 
 
De onderhoudsploeg heeft ook dit jaar weer de nodige klussen gedaan waaronder 
sanitair onderhoud, elektra, schilderwerk maar ook alle voorkomende klussen. 
Helaas wordt het ook steeds lastiger om vrijwilligers te krijgen voor de bezetting van 
de bardiensten tijdens toernooien, de onderhoudsdagen en de schoonmaak van de 
kantine. 

Jeugd 
We hebben nog 8 jeugdleden. Dit zijn allemaal kinderen van actieve tennis ouders. 
Het blijkt toch dat het heel erg leuk is om samen met je ouders te gaan tennissen. 

Communicatie / PR 
- Ter promotie van de toernooien zijn flyers met de toernooidata erop gemaakt. 
- Zomerlidmaatschap gepromoot met een mooie advertentie in het Voorster 

Nieuws. Tevens op diverse locaties affiches opgehangen. 
- Op facebook en in de huis-aan-huisbladen zijn berichten geplaatst. 
- “Buitenspel” heeft helaas de laatste editie gehad. 
- Ook zijn er meerdere keren een nieuwsbrief naar de leden gestuurd en zijn de 

activiteiten via de mail aangekondigd. 

Inkomsten genereren/ sponsoring 
 
De volgende activiteiten zijn georganiseerd om inkomsten voor de vereniging te 
genereren. 

- Welsum Lente Toernooi  
- Welsum Open Zomer Toernooi 
- Beach Tennis Toernooi 
- 40+ Toernooi 
- Bedrijvencompetitie 
- Rabobank actie Noord Oost Veluwe. 



Vanaf maart kon er op de beide Rabobanken weer gestemd worden op je favoriete 
vereniging. Opbrengst € 200. 

- Spek de kas actie van de Jumbo Twello. Opbrengst € 62,57 

Samenwerken 
- Op 8 januari hebben we deelgenomen aan het besturentoernooi van Welsum 
- Ontwikkelen van een “Welkomsboxje” met de omnivereniging 
- Er is dit jaar niet deel genomen aan de onderhoudsdag van het Dorpshuis op “derde  
   kerstdag”, voor het komende jaar staat dit weer op de agenda. 
- Deelname aan het overleg Sportplatvorm gemeente Olst-Wijhe samen met de  
   omnivereniging. 

Financieel 
 
Zie financieel  jaar verslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


