
Jaarverslag seizoen 2016/2017

Tijdens het seizoen 2016/2017 kwam het algemeen bestuur van de S.V. Welsum 5 maal bijeen voor 
een reguliere bestuursvergadering. In de vergaderingen werden vele zaken doorgesproken, zoals te 
verwachten de meeste gerelateerd aan de afdelingen. De volgende algemene zaken zijn 
vermeldenswaardig:

- Afstemming met Stichting Dorpshuis over:
o Onderhoud aan het sportveld van Gemeente overdragen naar het Dorpshuis. Dit is 

nog niet rond vanwege lopende discussie over drainage en beregening
o invulling geven aan welkomstmand. Het stichtingsbestuur wil i.s.m. de in het 

Algemeen bestuur zitting nemende verenigingen een welkomstmand samenstellen. 
Deze wordt aan nieuwe bewoners uitgereikt om hen te informeren over de 
mogelijkheden in Welsum. Voor S.V. Welsum gaat Frank Everard, die ook de website
beheert, een doosje ontwerpen. In dit doosje komt per afdeling een flyer en, om het 
daadwerkelijk bezoeken te stimuleren, een tegoedbon voor 1 consumptie.  

- Het bestuur heeft de wenselijkheid van het aanvragen van een VOG-verklaring voor 
begeleiders, trainers e.d. bekeken. Aangezien er zo goed als geen jeugd bij S.V. Welsum 
sport, is hier van afgezien.

- Van de opbrengst van het inzamelen van oud papier en oud ijzer gaat de helft naar zang- 
en toneelvereniging De Harmonie en de andere helft naar S.V. Welsum afd. voetbal. 
Deze afdeling staat sinds dit seizoen een deel af aan MBvO, aangezien men anders niet 
aan een forse contributieverhoging kon ontkomen door de komst van een gecertificeerd 
docent meer bewegen voor ouderen.

- Deelname aan de Grote Club Actie, Rabobank Clubkas (Salland en NOV) en de 
Vriendenloterij.

Het vooruitzicht voor het seizoen 2017/2018 ziet er goed uit. De afdelingen draaien prima, waar er 
hier en daar wel een paar leden bij kunnen. Punt van aandacht wordt wel de inkomsten uit oud 
papier te kunnen handhaven. De gemeente Olst-Wijhe wil de inzamelaars verplichten tenminste 10x
per jaar huis-aan-huis in te zamelen. Kunnen we hieraan niet voldoen dan wordt het contract niet 
verlengd en vallen na 2020 de inkomsten weg. Wellicht zal er i.o.m. De Harmonie een commissie 
oud papier worden samengesteld.

Henry van der Horst

Jaarverslag S.V. Welsum – Activiteitencommissie
Seizoen 2016-2017

We zijn het activiteitenjaar griezelig begonnen. Met veel kinderen zijn we zaterdag 26 november 
naar Emst geweest om te griezelen tijdens de spooktocht die jaarlijks wordt georganiseerd door de 
sportvereniging Emst. De jongsten waren vroeg op de avond aan de beurt en de oudere kinderen 
later op de avond. In de auto waren ze absoluut niet bang, maar zodra de zaklampen uit moesten, er 
allemaal enge geluiden in de bos waren, de kettingzagen kort bij je hoofd kwamen, je bij de benen 
werd gepakt in een donkere container, bebloede lichaamsdelen overal op de grond lagen….. werd 
het toch wel wat stiller in de groep. Onderweg kregen we snert of een broodje warme worst. Er 
werd toen door de kinderen gevraagd of we weer terug konden naar de auto, want ze hadden 
gehoord dat het vanaf daar pas echt eng begon te worden. Gelukkig voor deze jongeren waren we 
bijna aan het eind. Het was een prachtige en goed georganiseerde avond!



Bingo vrijdag 13 januari 2017
Om 18.30 uur stonden er 9 kinderen van groep 1 tm 4 te popelen om kaart bingo te gaan spelen. Na 
een aantal rondes was de ranja en de chips een aangename verwelkoming. Iedereen ging met 
meerdere cadeaus richting huis om 19.30 uur. En om 19.45 uur waren er 12 kinderen van groep 5 
tm 8 om bingo te spelen. Na dat we het spel hadden uitgelegd en hadden verteld;  mocht er een 
valse bingo zijn dan moet je op tafel staan een liedje zingen, zijn we snel begonnen. Met veel 
geroezemoes werd er heel fanatiek bingo gespeeld. Uiteraard kon de chips en frisdrank hier ook niet
vergeten worden. En bijna op het einde toen de ouders er al weer waren om de kinderen op te halen 
was er een valse bingo. Dus desbetreffende kind op tafel en werd er een kinderliedje gezongen met 
een eigen gemaakte tekst die niet de netste was….  Ook deze kinderen zijn allemaal met meerdere 
cadeaus naar huis gegaan en hebben allemaal erg genoten.

Vrijdag 10 maart zijn we met 24 kinderen naar Glow in the Dark te Apeldoorn geweest. Toen we er 
aankwamen werden eerst de spelregels uitgelegd , en werden er teams gemaakt. Daarna gingen we 
fanatiek aan de slag , de banen waren erg mooi met veel lichtgevende kleuren. Na afloop hebben we
samen wat gedronken en wat lekkers gegeten. Ondertussen werden de punten geteld, en werd er 
bekend wie er gewonnen had. Ook hier kunnen we weer terug kijken op een leuke activiteit.

18 maart hebben we Balorig in Wijhe onveilig gemaakt. Met 5 auto’s vol enthousiaste kinderen zijn 
we naar Wijhe vertrokken. Wat een paradijs! Alle kinderen hebben zich prima vermaakt, zelfs de 
peuters die we bij ons hadden. Het was een geslaagde middag met ranja en een patatje op het eind.
Zaterdag 1 april zijn we in Welsum weer de deuren langs gegaan om lege statiegeld flessen of een 
vrijwillige bijdrage op te halen. Zodoende kunnen wij weer leuke activiteiten organiseren voor de 
kinderen in en om Welsum.

Zondag 9 april (Palmpasen) zijn we met de kinderen druk aan het knutselen geweest. De tekst “100 
jaar VVV” hebben de kinderen met allerlei materialen versierd en hiermee hebben wij een week 
later de tent bij het Paasvuur weer versierd. 

Zaterdag 10 juni zijn we met 15 kinderen en 4 volwassenen op de fiets naar Nijbroek getogen om 
elkaar eens lekker “neer te knallen”. Bij aankomst moest er speciale kleding gepast worden. Dit was
voor de dames natuurlijk weer een dingetje en duurde nogal. Aansluitend hebben de kinderen eerst 
een duidelijke uitleg gehad over het schieten en enkele tactische tips gekregen. Daarna werden ze 
het bos ingestuurd. Na de eerste sessie stond er wat te drinken klaar. Dit werd wel gewaardeerd 
want het was een warme zomeravond. Na de 2e sessie vertrokken we weer richting Welsum met een 
tussenstop bij familie van Voorst waar een lekker broodje hamburger en wat te drinken op ons 
wachtte. 

Zaterdag 8 juli met peuters en  groep 1 tm 4 naar de IJsboerderij Den Hoek in Epe. Lekker 
vrijblijvend spelen waar je zelf zin in hebt. Het weer was ons gezind dus konden de kinderen 
heerlijk uitrazen. Na een lekkere beker ranja moesten we natuurlijk trakteren op een ijsje. De één 
had de tong nog blauwer dan de andere van het smurfenijs. Maar geen probleem, we waren op alles 
voorbereid en hadden de schoonmaakdoeken al klaar liggen. Op het eind nog een bezoek gebracht 
aan de geitenstal en daarna moe maar voldaan terug naar ons mooie Welsum.

Gertien van der Horst

Jaarverslag S.V. Welsum – afdeling voetbal
seizoen 2016/2017  

We hebben geen nieuwe spelers mogen begroeten en er zijn ook geen spelers vertrokken  dus het 
ledenaantal is op 21 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 sportcomplex mogen begroeten.

Tijdens het seizoen 2016/2017 kwam de veldvoetbal van de S.V. Welsum 20 maal bijeen voor een 
reguliere KNVB voetbalwedstrijd. Wij kwamen uit in de 7 klasse reserve en zijn geëindigd op de 
12e plek met helaas slechts 6 punten. Door veel blessures waaronder een ernstige van Reinhold 
konden we niet elke week het vaste team het veld insturen. 

Aart Bredenoord, Henk Bijsterbosch en Marcel Kruitbosch  hebben de thuiswedstrijden gefloten. 
Sander Brouwer heeft op de momenten dat er behoefte was trainingen verzorgd!!

In de zomer van 2017 heeft Henk van Tongeren de banken om het voetbalveld geschilderd en 
tevens heeft hij de reclameborden 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 ook hebben de 
handbalkransen een prominente plek in de kast gekregen. 
Klasse dat we zulke trouwe vrijwilligers in ons midden hebben.  

Voor  2017/2018  hebben wij een nieuwe speler weten vast te leggen. Dennis van Zwolle  echter 
Robby Hanekamp is na veel blessureleed gestopt en heeft Marcel Kruitbosch ook te kennen 
gegeven te stoppen. Beide blijven rustend lid.
Daarnaast  hebben wij van de KNVB een nieuwe handleiding en procedure gekregen om  
wedstrijden en spelerspassen via de mobile telefoon te verwerken.

Zaalvoetbal Dames 

Het achtste officiële jaar zit erop. 
We hebben nog steeds 10 leden waarschijnlijk komen er aanstaande woensdag nog 2 dames mee 
doen. Ze vinden het nog steeds allemaal erg leuk.
Dit is een kort maar krachtig stukje.

John Hamer

Jaarverslag S.V. Welsum – afdeling volleybal

Seizoen 2016- 2017

Het aantal leden is aan het eind van het seizoen helaas afgenomen met 2. Er is door 4 teams 
deelgenomen aan de NeVoBo recreanten competitie van de regio Oost, recreanten IJsselstreek. Er is
meegedaan met 1 dames, 1 mix en 2 heren team. .

De dames kwamen uit in de Dames C. De Mix in A. De heren hebben in C gespeeld en hebben ook 
tegen elkaar moeten spelen zich niet kunnen handhaven in heren B en zijn helaas gedegradeerd.

De trainingen werden het afgelopen seizoen verzorgd door Margie Coldenhoff. 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 11 februari 2017 was de 34e Nacht van Welsum georganiseerd. Weer één van de hoogtepunten 
van het jaar. Een zeer geslaagde avond.

Tijdens de zomer van 2017 is iedere maandag de mogelijkheid geweest om te gaan 
beachvolleyballen. Een aantal volleyballers hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Helaas is 
het beachvolley toernooi door slecht weer niet doorgegaan



Komend seizoen spelen we nog met 3 teams echter dit jaar met 1 heren, 1 dames en 1 mix team. 
Trainingen worden door Margie Coldenhoff gegeven. Trainingen zijn op de maandagavond waarbij 
de teams onderling wisselen. De wedstrijden worden door de dames en mix1 op maandag gespeeld 
en de heren spelen wedstrijden op dinsdagavond.

Met dank aan onze sponsoren Delta Pi (Peter Bakker) en Kentaa (Marc Schoutens) in combinatie 
met het geld dat Margie beschikbaar stelt in plaats van trainingsgeld kunnen we in de loop van het 
komende seizoen nieuwe sportkleding spelen.

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 volleybalvereniging 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 Tiesselink

Jaarverslag S.V. Welsum – afdeling gym (MBvO)
seizoen 2016-2017

Na de vakantie zijn we 7 september begonnen met een proefles gegeven door mevrouw Lydia de 
Rijke. Het beviel van beide kanten zo goed dat ze aangaf op woensdagochtend in Welsum te komen.

27 November overleed op 92 jarige leeftijd ons gym lid Johan Brink. Bijna tot het laatst kwam 
Johan elke week op gym, al werd dit gezien zijn gezondheid steeds moeilijker voor hem.

Om meer leden bij de gym te krijgen heeft Lydia in overleg met het bestuur van de sportvereniging 
begin Januari in 3 regio huis aan huis bladen een stukje geplaatst. Dit heeft als resultaat opgeleverd 
dat Minie van de Horst lid is geworden van de gym.

15 Januari hebben we weer meegedaan met het besturentoernooi. Dit jaar georganiseerd door de 
V.V.V. wegens 100 jarig bestaan van de vereniging. We eindigden op de laatste plaats maar dat 
drukte niet de pret, het was een hele leuke middag.

Begin juni kwam Dick Bijsterbosch bij de gym om eerst een paar proeflessen mee te draaien. Hij 
heeft besloten om na de vakantie voorgoed op gym te komen. We zijn ontzettend blij dat hij als 
enigste man bij ons komt, en hopen dat er meer mannen volgen.

Lydia stelde voor om de laatste les voor de vakantie iets leuks te gaan doen. We zijn samen naar de 
rozentuin in Terwolde geweest. Helaas werkte het weer niet helemaal mee maar tussen de buien 
door hebben we van de prachtige rozen genoten. Het was een leuke ochtend.

We zijn zeer tevreden dat we het seizoen kunnen afsluiten met een nieuwe docent die het heel leuk 
doet. Iedere les is weer anders, we oefenen op muziek met o.a. ballen, flessen of linten. Het is elke 
keer weer een verrassing wat ze bedacht heeft. 
Ook zijn we blij dat twee nieuwe leden er bij zijn.

Ditty Malestein.


