
 
Jaarverslag seizoen 2018/2019 

 
Het ten opzichte van vorig seizoen qua samenstelling ongewijzigde algemeen bestuur, Henry werd 
namelijk herkozen en voor John is er nog altijd geen opvolger gevonden, kwam 7 maal, afwisselend in 
het dorpshuis en de tenniskantine, bijeen voor een bestuursvergadering. 
 
Na een proefperiode is na de zomervakantie de afdeling jeugddans van start gegaan. Deze meisjes 
van de basisschool in Welsum zetten onder leiding van Donja op woensdagmiddag hun beste beentje 
voor in het dorpshuis. Op 8 september vindt onder geringe belangstelling de instuif plaats, 
gebruikmakend van budget dat Sportdorpen Olst-Wijhe beschikbaar heeft voor promotie en 
begeleiding in het kader van “Kom van de bank”. Hier wordt genoten van een optreden van de 
jeugddansgroep, maar moet men ook zelf aan de bak bij bijvoorbeeld inshape en dynamic tennis. 
Voor de krachtpatsers de mogelijkheid om hun fitheid te testen middels een roeisimulator en voor 
degene die het meer van de souplesse moet hebben is er Kanjam-frisbee. Dit was slechts een greep 
uit het programma. Kortom, voor elk wat wils buiten het reeds aanwezige sportaanbod bij S.V. 
Welsum. 
 
Inshape. Het woord is gevallen. Tijdens de instuif verzorgt Inge de warming-up in inshape-stijl. Mocht 
er voldoende belangstelling zijn, dan wil ze er wekelijks een voortzetting aan geven. Daarvoor was 
dan wel een minimum van 8 deelnemers nodig. Per 1 januari ging er opnieuw een nieuwe afdeling van 
start en wel met meer dan 20 leden. 
 
In oktober is het eerste overleg geweest om te bekijken in hoeverre het mogelijk is om de school in het 
dorpshuis op te nemen. Hiervoor is dan wel een verbouwing/herinrichting van het dorpshuis 
noodzakelijk. Voor S.V. Welsum zal dit met name wat betreft kleedkamergebruik consequenties 
hebben, maar ook op andere vlakken is meer overleg nodig om een en ander goed op elkaar af te 
stemmen. Een ander punt vanuit de stichting dat een behoorlijke impact op S.V. Welsum heeft is het 
feit dat er te weinig vrijwilligers zijn voor de schoonmaak van het dorpshuis. Hierdoor ziet het 
stichtingsbestuur zich genoodzaakt een bedrijf voor de schoonmaak in te schakelen. De kosten 
worden doorberekend aan de gebruikers/huurders van het dorpshuis. 
 
Paul is naar een voorlichtingsbijeenkomst over een gemeentelijke verzekering voor vrijwilligers 
geweest.      
 * de verzekering geldt alleen voor vrijwilligers, niet voor bijv. deelnemers. 
 * eerst dient de eigen verzekering te worden ingeschakeld. Indien deze onvolledig vergoedt of er is 
    sprake van een eigen risico, dan kan deze verzekering worden benaderd. 
 * ben je niet verzekerd en op de fiets onderweg voor S.V. Welsum en deze wordt gestolen, dan 
    wordt dit vergoed. 
 * schades moeten bij de gemeente worden gemeld. De gemeente is verzekeringnemer, betaalt de 
    premie en handelt de schade verder af. 
 
Eindelijk is het dan zover. Na jaren van inzet in verschillende samenstellingen, met meer of minder 
bevredigend resultaat, was daar de lang gehoopte maar niet meer verwachtte eerste  plaats tijdens 
het door ABC-Welsum georganiseerde besturentoernooi. 
 
S.V. Welsum kan, net als veel verenigingen, 2 jaar meeliften met de huidige poule van 5 vcp's binnen 
de gemeente Olst-Wijhe. Na deze 2 jaar is het de bedoeling dat verenigingen zelf een vcp aanstellen. 
Verder dient er een gedragscode op svwelsum.nl geplaatst te worden, het bestuur blijft 
verantwoordelijk en dient de vereniging een contactpersoon richting vcp aan te stellen (dit wordt 
Henry). De gedragscode is inmiddels op de site geplaatst. Tevens wordt gekeken of er op andere 
terreinen samenwerking met andere verenigingen binnen de gemeente mogelijk is. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan penningmeesterschap, ledenadministratie of fondsenwerving. 
 
De ALV is zeer gladjes verlopen, met een goede opkomst. Er werd gestemd om de 40- en 60-jarige 
jubilea te laten vervallen. Het 60-jarig jubileum blijft gehandhaafd, het 40-jarig jubileum wordt 
geschrapt. De pen met inscriptie wordt weer in ere hersteld en daarmee komt na slechts 1 jaar het 



cadeau te vervallen. Het studentenlidmaatschap duurt tot 24 jaar. 
 
Om aan de wens van de gemeente tegemoet te komen wordt de frequentie van het ophalen van oud-
papier verhoogd van 4 naar 5 maal per jaar. Bovendien wordt als service geboden dat papier bij 
mensen die onvoldoende opslagruimte hebben, wordt opgehaald. Op deze manier wordt zoveel 
mogelijk voorkomen dat papier bij het restafval terechtkomt. De kleine kernen in de gemeente Olst-
Wijhe zullen in het kader van papierinzameling aangemerkt worden als buitengebied. Dit betekent dat 
ook in Welsum de frequentie van inzameling beperkt kan blijven tot 5 maal per jaar, anders dan de 
door de gemeente gewenste 10 maal per jaar inzamelen in de kernen. 
 
 
Jaarverslag afdeling gymnastiek. 
 
De afdeling gymnastiek bestaat gedurende het seizoen 2018-2019 uit drie verschillende sporten, 
namelijk het Meer Bewegen voor Ouderen, de jeugddans en InShape.  
 
Meer Bewegen voor Ouderen. 
Elke week wordt op de woensdag ochtend begonnen met even een kopje koffie te drinken met elkaar. 
Daarna wordt er onder leiding van Lydie met elkaar bewogen. Het is een kleine, maar gezellige groep. 
Nieuwe leden zijn echter altijd van harte welkom. 
 
Jeugddans 
Elke woensdag middag wordt onder leiding van Donja fanatiek gedanst door een groepje meisjes uit 
groep 1 tot en met 4. In oktober was de vuurdoop, het echte eerste optreden tijdens Welsum op de 
bühne. Daarna is er verder geoefend om in januari mee te doen aan de Voorster Dansdagen. 
Hoewel de groep klein is, mag dat het plezier niet drukken. 
Inmiddels is het nieuwe seizoen van start gegaan en heeft het eerste optreden van dit seizoen alweer 
plaatsgevonden. Bij het jubileumfeest van de Harmonie hebben de dames maar liefst tweemaal een 
dans ten uitvoering gebracht. Ook dit seizoen is het de bedoeling dat er weer meegedaan zal worden 
aan de Voorster Dansdagen – dit alles onder leiding van Donja.  
 
InShape 
Aan het begin van het seizoen 2018-2019 vond de sportinstuif plaats waaruit een proef periode van 10 
lessen InShape is voortgekomen. De animo was groot voor deze periode, maar ook om het na deze 
proefperiode als vast onderdeel voort te zetten was er meer dan voldoende animo. Inmiddels wordt er 
wekelijks op woensdagavond onder leiding van Inge fanatiek gesport. Zelfs in de zomermaanden is er 
vrijwel wekelijks door gesport, soms met een aangepast programma vanwege de warmte – en indien 
mogelijk - buiten.  
  
 
Jaarverslag Sv. Welsum – afdeling volleybal 
Seizoen 2018- 2019 
 
Het aantal leden is aan het eind van het seizoen helaas wederom iets afgenomen.  Er is door 3 teams 
deelgenomen aan de NeVoBo recreanten competitie van de regio Oost, recreanten IJsselstreek. Er is 
meegedaan met 1 dames, 1 mix en 1 heren team. . 
De dames kwamen uit in de Dames C. De Mix in A. De heren hebben in C gespeeld.  
De trainingen werden het afgelopen seizoen verzorgd door Margie. 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 26 januari 2019 is de 36e Nacht van Welsum georganiseerd. Weer één van de hoogtepunten van 
het jaar. Ondanks het feit dat elk jaar minder teams deelnemen was het een zeer geslaagde avond.  
Tijdens de zomer van 2018 is iedere maandag de mogelijkheid geweest om te gaan 
beachvolleyballen. Een aantal volleyballers hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Het 
aansluitende beachvolley toernooi was op 1 september. Het 3-de beachvolleybal toernooi van onze 
vereniging. Dankzij onze vrijwilligers een mooie dag. Het weer werkte ook goed mee. 
 
Komend seizoen spelen we met dezelfde 3 teams met 1 heren, 1 dames en 1 mix team.  Trainingen 
worden nog door Margie gegeven. Trainingen zijn op de maandagavond waarbij de teams onderling 
wisselen. De thuiswedstrijden spelen alle teams op maandagavond. 



 
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.  
 
Ook 2019-2020 gaat weer een gezellig en sportief seizoen worden. 
 
 
Jaarverslag afdeling voetbal 
 
De afdeling voetbal bestaat uit zowel de zaalvoetbal voor dames als uit een veldvoetbal. 

 
De dames zaalvoetballers bestaat uit een groep van 11 fanatieke dames die wekelijks met elkaar 
trainen op woensdag van 20.30-21.30. Dit inmiddels alweer tien jaar. 
 
 
 
Activiteiten Commissie Welsum 
 
Het was een mooi seizoen 2018 / 2019 
We zijn begonnen op 14 december met bingo voor de groepen 1 tm 8. Het was weer als vanouds, de 
kinderen gingen met een grote glimlach en een hand vol cadeautjes naar huis. Precies zoals het hoort 
bij een bingo. 
Op 2 februari hebben we een spooktocht georganiseerd voor de kinderen en aansluitend voor 
volwassenen. Met vele vrijwilligers die we overal onderweg op de route vermomd hadden staan, heeft 
menigeen het soms nog wel even benauwd gehad op de route. Zelfs buurtbewoners langs de 
spookroute hebben hun handen uit de mouwen gestoken en ook wat moois in elkaar gezet. Dit is erg 
gewaardeerd door de ACW. We kijken terug op een prachtige activiteit. 
Op 9 maart zijn we met groep 1 tm 6 naar het bakkerij museum in Hattem geweest  hier hebben de 
kinderen een gevulde koek in de vorm van een paashaas gemaakt. Daarna was er een speurtocht 



door het museum en een voorstelling van een bakker. De beste man was meer een conferencier dan 
een bakker, zelfs voor de volwassenen was het erg leuk. 
Palmpasen hebben we weer opgepakt in samenwerking met de VvV. 
Op 13 juli hadden we een Tropical party bedacht als afsluiting van het seizoen. Helaas kregen we 
maar 13 aanmeldingen en voor zo’n klein aantal is het niet mogelijk om dit alles op te zetten. Wat 
doen we nu…..? We kunnen natuurlijk deze kinderen niet teleurstellen was onze gedachte. We zijn 
met hun naar Juliana Toren geweest in Apeldoorn, wat een feest!!  Ondanks de summiere opgave 
was het voor de kinderen die mee waren een geweldige afsluiting. 


