
Jaarverslag seizoen 2019/2020

Het seizoen werd afgetrapt met een ongewijzigde bestuurssamenstelling en ook na de ALV op 10 
oktober bleef deze, ondanks 3 aftredende en weliswaar herkiesbare bestuursleden, intact. Dus is ook 
John als afgevaardigde namens de afdeling voetbal nog steeds van de partij. Het lukt maar niet om 
voor hem een opvolger te vinden, terwijl hij toch al meerdere jaren heeft aangegeven dat het wat hem 
betreft tijd wordt voor een ander om het stokje over te nemen.
En waar een aantal van 6 of 7 reguliere bestuursvergaderingen normaal is, kwamen we dit seizoen tot 
een aantal van 3! De reden laat zich raden: de intrede van het coronavirus in Nederland en de 
daaropvolgende maatregelen lieten bijeenkomsten niet toe. Net een week voordat de 4e vergadering op 
de agenda stond, medio maart, ging Nederland in een intelligente lockdown. 

Voor bestuurstaken was dit overkomelijk, men kan immers veel contact houden via telefoon, mail of 
Whatsapp. Voor de afdelingen was een en ander natuurlijk veel ingrijpender. Sporten in groeps-
verband werd verboden en dus kwamen alle activiteiten van S.V. Welsum stil te liggen. Pas in mei 
werden onder voorwaarden de buitensporten weer toegestaan. Aangezien de KNVB alle 
voetbalcompetities al had afgesloten, betekent dit dat alleen tennis weer werd opgepakt. De kantine 
was verboden terrein, in eerste instantie alleen enkelspel en banen dienden gereserveerd te worden om 
geen wachtenden op het park te hebben. Maar er kon weer gesport worden. Als eerste van de 
zaalsporten pakte jeugddans de draad weer op, buiten op het voetbalveld, binnen was nog niet 
toegestaan. Net voor het einde van het seizoen is het bestuur, met inachtneming van de regels, bij 
Wilma in tuin toch nog een keer bijeen geweest voor overleg.

Aan het begin van het seizoen waren alle door S.V. Welsum samengestelde welkomsdoosjes verspreid 
onder nieuwe inwoners van Welsum. Tijd dus om nieuwe samen te stellen, maar mocht dit tempo 
worden aangehouden dan zou het nog een fikse kostenpost betekenen. Iedereen was enthousiast over 
de doosjes, de penningmeester wat minder en dus op zoek naar een goedkoper alternatief. Dat werd 
niet gevonden en dus is Wilma thuis maar aan het knutselen geslagen, met onder andere oude 
tennisballen, om zelf dan maar pakketjes te maken. Ook leuk en het gaat tenslotte toch om de inhoud.

Een telkens terugkerend punt op de agenda is de verbouwing van het dorpshuis en dan met name de 
gevolgen hiervan voor S.V. Welsum. Deze verbouwing start in de zomer van 2020 en is vooral nodig 
om de school onder te kunnen brengen in het dorpshuis. Wilma en Paul zijn namens het bestuur 
betrokken bij overleggen hierover met het stichtingsbestuur, waarin ook andere gebruikers van het 
dorpshuis zitting hebben. Ook tijdens de verbouwing zal de vinger aan de pols worden gehouden 
middels een maandelijks gebruikersoverleg.

Een ander punt dat weliswaar niet iedere keer op de agenda stond maar wel telkens besproken werd is 
de overlast van hondenpoep rondom het tennispark en ook vooral rondom en zelfs op het voetbalveld.
In samenwerking met Plaatselijk Belang Welsum zijn er borden geplaatst om hondenbezitters hier op 
te wijzen. Ook is er een speciale afvalbak geplaatst om het de mensen makkelijker te maken de poep 
op te ruimen. De gemeente zal deze bak wekelijks legen. Vooralsnog is er niet nog meer tegen te doen. 

Het was het seizoen waarin het Sportakkoord werd ondertekend. Het betreft hier de intentie om 
samenwerking tussen alle verenigingen binnen de gemeente Olst-Wijhe te bevorderen. Nader overleg 
hierover is echter door het coronavirus op de lange baan geschoven, maar te denken valt aan het 
combineren van bestuursfuncties, het werven van vrijwilligers of gezamenlijk subsidies aanvragen. 
Wanneer er bijvoorbeeld iemand is die namens vereniging A goed de weg weet in subsidieland, dan 



zou deze persoon dat voor meerdere verenigingen, die niet zo’n iemand in de gelederen hebben, 
kunnen doen. Mogelijk tegen een vergoeding die gedeeld wordt door de verenigingen.

Verder werd nog deelgenomen aan het jaarlijkse besturentoernooi. Helaas bleef een herhaling van de 1e

plaats van vorig seizoen uit zicht, maar met een derde plaats hebben we ons kranig geweerd

Henry van der Horst

Vastgesteld..................................., te Welsum
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Eventuele opmerkingen:


