
 
 
 
 
Jaarverslag 2018-2019  
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 2018 t/m juni 2019, 
omdat wij graag 1 lijn willen trekken met de overige verenigingen binnen de omni-
vereniging. Deze gaan uit van een zogenaamd schooljaar. 
 
Afgelopen juni hebben we, na een kort maar hevig ziekbed, ons lid van verdienste Teun 
van Delden verloren. Teun was niet alleen actief in het spel, maar ook zeer betrokken bij 
andere activiteiten. Het in memoriam op onze site geeft goed weer wat een mooie, 
warme en betrokken persoon Teun was. 
 
Wij hopen u in het vervolg van dit verslag een zo’n goed mogelijke weergave te 
verschaffen van al het werk dat dit jaar, mede dankzij onze vrijwilligers, verricht is.  
Vorig jaar hebben we overigens reeds laten doorschemeren dat het vinden van 
vrijwilligers steeds moeilijker wordt. Een vrij verontrustende trend. Een in mijn ogen 
dieptepunt dit jaar was het parkonderhoud begin juli waar slechts 2 mensen op af 
kwamen.  
Wat is 1 ochtend parkonderhoud of een paar uurtjes bardienst op een heel jaar, terwijl 
je zoveel plezier hebt op de club? Hoe dan ook, we hopen dit jaar weer meer vrijwilligers 
te begroeten! 
 
De banen zijn gelukkig nog steeds redelijk bezet.  
De ene dag natuurlijk wat drukker dan de ander, maar dat zal altijd zo blijven.  
Wel zien wij weer een toenemende interesse in het spelen van competitie.  
We juichen dit van harte toe, daar spelen buiten je vaste groep een goede ontwikkeling 
voor je spel teweeg kan brengen hetzelfde geldt voor toernooien. 
 
Tevens zien we leden langskomen tijdens activiteiten als ze zelf niet hoeven te spelen. 
Ook een zeer positieve ontwikkeling. Het is altijd leuk om even bij te kletsen en nog een 
drankje te nemen. 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 2018-2019 
 
Bestuur 
Voorzitter: Herbert Bonhof ( Tevens lid Omni-bestuur) 
Secretaris: Tineke Schuppers 
Penningmeester: Corrie Bos 
TC: Rik Ordelman 
Kantinecommissie: Anja Fikse 
 
Technische commissie 
Voorzitter: Rik Ordelman 
VCL: Marco Timmer 
Maartje Caspers 
Zwanette Molendijk 
 
Welsum Open Zomer commissie 
Voorzitter: Bram Bos 
Harm van de Gevel 
Judith Roosenschoon 
Marco Timmer 
 
Baancommissie 
Johan Bos 
Bram Bos 
 
Kantinecommissie 
Johan Bos 
Anja Fikse 
Zwannette Molendijk 
Herma Ordelman 
Heintje Lankhorst 
 
40 + commissie 
Herbert Bonhof 
Ad Ordelman 
 
Onderhoudsploeg 
Gertie van de Beek  Richard Bonhof 
Johan Bos   Gert van de Brink 
Arnold Fikse   Barry van Huffelen 
Gert Nikkels   Hilbert Nikkels 
Arjan Plakmeijer 
 
Sponsorcommissie 
Gertie van de Beek 
Saskia de Ridder 
 
Website 
Ad Ordelman 



Wijze van besturen 
 
Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden en er is 6x 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: 
Het verwijderen van de bomen aan de zuidzijde van ons park lijkt de banen 2 en 3 goed 
te hebben gedaan.  Er lijkt minder algvorming en tijdens het Welsum Open 
Zomertoernooi viel de snelle afwatering op. 
 
Er is 1x 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 
wals 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. 
 
De verlichting was dit jaar een zorgenkindje. Ondanks het feit dat de economische 
levensduur nog niet verstreken was, bleken diverse lampen te sneuvelen. 
Een spijtige gebeurtenis, daar we juist de overgang naar LED-verlichting wilden 
onderzoeken. Dat laatste is niettemin doorgezet, ook met het oog op de toekomst en de 
huidige subsidieregelingen. Meer hierover tijdens de ALV. 
 
Kantine/Opslag: 
De onderhoudsploeg heeft een aantal klussen op het park uitgevoerd, bijvoorbeeld 
schilderwerk. 
 
Er zijn de wat investeringen in de kantine gedaan. 
Onze huishoudelijke apparaten waren na jaren trouwe dienst wel aan vervanging toe. 
Inmiddels hebben we een nieuwe (ditmaal industriële) vaatwasser, een energiezuinige 
no-frost vrieskast en een “nieuwere” kookplaat aangeschaft. 
Tevens is het opslaghok voorzien van een nieuwe vloer en opnieuw ingedeeld, zodat 
e.e.a. beter te reinigen valt en de ruimte beter benut wordt. 
 
De kantine wordt wekelijks schoongemaakt en heeft tevens een grote (jaar)schoonmaak 
ondergaan. Niettemin blijven we hopen dat iedereen zijn steentje blijft bijdragen. Kijk 
even om u heen als u de kantine en het park verlaat. Koelingen vol, vaatwasser leeg? 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. 
 
Terras: 
 
De plannen zijn tijdens dit jaar geactualiseerd en de concepttekeningen zijn inmiddels 
beschikbaar. Wellicht kunnen we tijdens de ALV al van het nieuwe uitzicht genieten. 

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: 

- 4 teams aan de najaarscompetitie 2018 
- 6 teams aan de voorjaarscompetitie 2019 
- 1 team aan de zomeravondcompetitie 2019 

 
Er is 1 team kampioen geworden.  
Tijdens de voorjaarscompetitie slaagden de dinsdagdames in de 1e klasse op 
vrijdagavond erin de titel binnen te slepen. Gefeliciteerd dames! 
 
Overige activiteiten TC: 
 

 Beachtennis: Het toernooi heeft op 14 juli 2018 plaatsgevonden.  
Een stuk meer deelnemers dan vorig jaar: 49 dit keer.  
Fantastisch weer en een gezellige sfeer zorgden voor een geslaagd toernooi. 

 Tennislessen: Zowel in het najaar van 2018 als het voorjaar van 2019 hebben we, 
in samenwerking met Joost Galenkamp, een reeks tennislessen georganiseerd.  
De tennislessen worden gecontinueerd in de herfst. 

 Clubtoernooi: Helaas in september 2018 niet doorgegaan i.v.m. te weinig 
deelname, hiervoor in de plaats hebben we een gezellige tossmiddag 
georganiseerd.  

 Davis cup: 6 landenteams hebben hieraan deelgenomen met in totaal 30+ 
deelnemers. Diverse gezellige vrijdagavonden in de wintermaanden tot gevolg. 

 Oudejaarsballen op 29 december in hal bij T.V. Epe. Gezellige avond, lekker 
binnen in de mooie hal bij T.V. Epe. Kleine afterparty in centrum Epe. 

 Nieuwjaarstossen: Op 20 januari 2019 georganiseerd in samenwerking met het 
bestuur. Het is altijd  goed en gezellig om het nieuwe jaar met elkaar te starten.  

 Ladiesday 23 feb. 2019. Een “High tennis tea”. 
 Lente toernooi: 21-24 maart 2018, spelen op tijd, 82 spelers. 
 Dauwtraptennis: 30 mei. Start 07:00 uur met tussendoor een lekker ontbijtje. 

 
 
 



KNLTB Toernooien: 
 

 Welsum Open Zomer Toernooi: 17-23 juni, 77 deelnemers. 
  40+ Dubbeltoernooi: 20-28 oktober, 122 deelnemers. 

Ledenwerven en ledenbehoud 
 
In  januari 2018 waren er 103 leden. Januari 2019 waren er 107 leden. 
 
Het afgelopen jaar hadden we een klein plusje in het ledenaantal, daarentegen is dat in 
de voorgaande jaren aanzienlijk gedaald. 
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 “Zomer Challenge” 
actie gedurende juni/juli/augustus. 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. 
Eerder dit jaar hebben we de basisscholen uit Welsum en Oene op bezoek gehad. 
We onderzoeken de mogelijkheden om dit regelmatig terug te laten keren om zodoende 
tennis onder de jeugd (en hun omgeving) 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. 
- De  website heeft een make-over gehad. 



Inkomsten genereren/ sponsoring 
 

De sponsorcommissie heeft weer diverse contacten gelegd. 
Het 40+ toernooi heeft een hoofdsponsor gevonden in T. Groters Bouwbedrijf B.V. 
 
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. 
 
Daarnaast hebben er diverse gesprekken & heeft er voortdurend lobbywerk plaatsgevonden 
richting de gemeente m.b.t subsidies LED-verlichting en verstrekking tekeningen van het 
tennispark. 

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 o.a. ledenwerving/behoud. Dit is meer vorm gegeven door de 
“kringenmeeting” onder begeleiding van de KNLTB. 

 

Financieel 
 
Zie financieel  jaar verslag. 
 
 
 
 
Alle leden bedankt voor jullie inzet, zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien! 


