
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2019-2020  
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 2019 t/m juni 2020, 
omdat wij graag 1 lijn willen trekken met de overige verenigingen binnen de omni-
vereniging. Deze gaan uit van een zogenaamd schooljaar. 
 
Wij hopen u in het vervolg van dit verslag een zo’n goed mogelijke weergave te 
verschaffen van het werk dat dit jaar, mede dankzij onze vrijwilligers, verricht is.  
 
Wel een vreemd jaar vanwege de Covid-19 gebeurtenissen.  
Wat eerst ver weg leek, kwam half maart opeens hard dichterbij. 
Zondag 15 maart ging het hele park op slot en 2 maand later pas weer open… allereerst 
zonder toegang tot het clubhuis. Het laatste bleek voor velen toch een rem en natuurlijk 
was dat een goede reden. Het sociale aspect… gezellig bijkletsen met je vrienden en 
vriendinnen onder het genot van een versnapering is iets wat ook een belangrijk 
onderdeel van het clubgevoel is. Gelukkig mocht per 1 juli ook het clubhuis zijn deuren 
weer openen en  zagen we de drukte & gezelligheid op de banen weer snel toenemen. 
 
Het ontbreken van spelers op het park en in de kantine gaf echter wel tijd en 
mogelijkheid tot het nakijken en verbeteren van onze voorzieningen… bijvoorbeeld 
installatie en instelling LED-baanverlichting, een betere hygiëne door dispensers met 
zeep en papieren (hand)doekjes, een volledig geüpdatete meterkast, PIN automaat etc.  
 
In juni zijn we, ondanks wat Covid-19 twijfels, tevens weer een nieuwe Zomer Challenge 
gestart… een lidmaatschap voor 3 maanden tijdens de zomerperiode.   
Veel nieuwe en vooral enthousiaste gezichten gezien. De uitkomst van deze activiteit 
hoort eigenlijk bij het jaarverslag van volgend jaar, maar we zien het zonnig in . 
Niettemin neemt dit niet weg dat nieuwe leden altijd welkom zijn, dus neem vooral eens 
een vriend/vriendin/buur etc. mee om een balletje te slaan. 
 
Ook in het komende jaar weer veel tennisplezier en bovenal een goede gezondheid toegewenst!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Herbert Bonhof 
Voorzitter S.V. Welsum, afdeling tennis  



Organisatiestructuur   
 
Samenstelling bestuur en commissies 2019-2020 
 
Bestuur 
Voorzitter: Herbert Bonhof ( Tevens lid Omni-bestuur) 
Secretaris: Tineke Schuppers 
Penningmeester: Saskia Ridder 
TC: Rik Ordelman 
Kantinecommissie: Anja Fikse 
 
Technische commissie 
Voorzitter: Rik Ordelman 
VCL: Marco Timmer 
Maartje Caspers 
Zwanette Molendijk 
 
Welsum Open Zomer commissie 
Voorzitter: Marco Timmer 
Harm van de Gevel 
Vacant 
Vacant 
 
Baancommissie 
Johan Bos 
Bram Bos 
 
Kantinecommissie 
Johan Bos 
Anja Fikse 
Zwanette Molendijk 
Herma Ordelman 
Heintje Lankhorst 
 
40 + commissie 
Herbert Bonhof 
Ad Ordelman 
Marco Timmer 
 
Onderhoudsploeg 
Gertie van de Beek  Richard Bonhof 
Johan Bos   Gert van de Brink 
Arnold Fikse   Barry van Huffelen 
Gert Nikkels   Hilbert Nikkels 
Arjan Plakmeijer  Broer Schoots 
Martin Schoots 
 
Sponsorcommissie 
Gertie van de Beek 
Saskia Ridder 
 
Website 
Ad Ordelman 



Wijze van besturen 
 
Er zijn 5 bestuursvergaderingen gehouden en er is 3x een bestuursvergadering van  
de omnivereniging bijgewoond. Uiteraard was er ook een Algemene Leden Vergadering. 
 
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. 

Accommodatie 
 
Banen/park: 
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.  
 
De baancommissie heeft tevens 2x een “groenonderhoud” georganiseerd i.v.m. heggen snoeien, 
onkruid verwijderen etc.  Bovendien houdt men, samen met leden van de beachvolleybal,  
onze beachvelden op orde. 
 
In januari bleek er een breuk in de elektriciteitskabel die ons park van stroom voorziet.  
De onderhoudscommissie heeft in samenwerking met de firma Aalberts de schade hersteld. 
Aangezien de initiële schade waarschijnlijk veroorzaakt was tijdens het aanleggen van de weg 
over het sportpark in 2014 hebben we dit aanhangig gemaakt bij de gemeente.  
Vanwege het feit dat e.e.a. aannemelijk maar moeilijk bewijsbaar was, zijn de kosten gedeeld. 
 
In april heeft de onderhoudscommissie schade aan het hekwerk van baan 1 verholpen 
en gelijktijdig een goede oplossing bedacht voor het t.z.t. betreden van baan 1 door 
grote(re) machines zodra de kunstgrasmat vervangen moet worden. 
 
De verlichting is vervangen door LED-verlichting. Tevens heeft de meterkast een 
volledige check-up gehad en is weer up-to-date volgens de laatste standaard.  
Hierbij is gebruik gemaakt van de RvO subsidie (35%), een mooie bijdrage van  
de gemeente Olst-Wijhe en nog diverse andere bronnen. Een mooie stap met het oog op 
de toekomst. Minder energieverbruik, minder wachttijd met aan/uit en last but not least 
beter licht!  
 

       
 



Kantine/Opslag: 
De onderhoudsploeg heeft het standaard onderhoud, zoals schilderwerk aan achterzijde 
opslaghok, uitgevoerd. 
 
In oktober hebben we het ketelhok onderhanden genomen.  Twee oude geisers zijn 
vervangen door een nieuwe CV ketel. Iedereen kan weer onder een warme douche! 
 
Er zijn vanuit Covid-19 ook een paar positieve dingen voortgekomen. 
O.a. de dispensers met zeep en papieren handdoekjes in zowel de keuken als  
de toiletten. Een stuk netter en hygiënischer dan de oude stoffen handdoeken. 
Tevens hebben we gedurende de Covid periode de administratie rondgemaakt 
betreffende het PIN apparaat welke per 1 juli in dienst genomen is. 
 
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. 
 
Middenterrein: 
 
Een groep vrijwilligers is in het najaar – samen met de partners Pannekoek en Lagemaat – 
begonnen aan de grote klus om ons gehele middenterrein een herinrichting te geven. 
Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost, maar het resultaat mag er zijn!  
Een mooie bestrating, nette tuin, afwatering niet meer richting de banen en een sfeervolle 
verlichting van het looppad langs baan 2. 

   
Boven het oude middenterrein incl. 1e aanzet, onder progressie en “nabespreking/analyse van de werkzaamheden”. 

   

https://www.pannekoekgww.nl/
https://lagemaat-heerde.nl/


 

  
Boven het nieuwe middenterrein incl. een deel van de nieuwe aanplanting. 

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 14 (!) teams ingeschreven voor de competitie: 

- 6 teams aan de najaarscompetitie 2019 
- 7 teams aan de voorjaarscompetitie 2020 
- 1 team aan de zomeravondcompetitie 2020 

 
In de najaarscompetitie zijn 2 teams kampioen geworden.  
Het Gemengd 50+ team  op vrijdagmorgen en het Heren 17+  
op vrijdagavond. Toppers! 
 
Zowel de voorjaarscompetitie als de zomeravondcompetitie 
zijn helaas niet gespeeld vanwege de bekende reden. 
 
Overige activiteiten TC: 
 

 Beachtennis: Het toernooi heeft op 13 juli 2019 plaatsgevonden.  
Aantal deelnemers vrijwel identiek aan vorig jaar: 45 dit keer.  
Fantastisch weer en een gezellige sfeer zorgden voor een geslaagd toernooi. 

 Tennislessen: In het najaar van 2019 hebben we, in samenwerking met Joost 
Galenkamp, een reeks tennislessen georganiseerd.   
De reeks lessen in het voorjaar van 2020 kwam vanwege Covid-19 pas in mei op 
gang, maar is wel tot in de zomer doorgelopen.  
De tennislessen worden gecontinueerd in de herfst en zijn goed bezet. 
 



 Clubkampioenschappen: Onder de noemer “Grandslam 2019” georganiseerd in 
samenwerking met TC de Kouwenaar uit Vaassen. Erg succesvol te noemen.  
54 Deelnemers speelden van maandag t/m vrijdag in Welsum en 
zaterdag/zondag in Vaassen. De prijzen werden netjes verdeeld. 

 Davis cup: 5 landenteams hebben hieraan deelgenomen met in totaal 30+ 
deelnemers. Diverse gezellige vrijdagavonden in de wintermaanden tot gevolg. 

 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.  
Ook leuk om wat gezichten te zien die we anders niet zo snel bij activiteiten 
tegenkomen! 

 Lente toernooi: 19-22 maart 2020. Helaas geannuleerd vanwege Covid-19.  
 Dauwtraptennis: Helaas geannuleerd vanwege Covid-19. 

 
 
KNLTB Toernooien: 
 

 Bouwbedrijf T. Groters BV  40+ Dubbeltoernooi: 19-27 oktober, 121 deelnemers. 
 Welsum Open Zomer Toernooi: 14-21 juni. Helaas geannuleerd vanwege Covid-19.  

 

Ledenwerven en ledenbehoud 
 
In januari 2019 waren er 107 leden. Januari 2020 waren er 103 leden. 
Mede vanwege de Zomer Challenge (een lidmaatschap voor de maanden juni t/m 
augustus) stonden we eind juni echter op 113.  
We zien hier zowel de invloed van Covid-19 (tennis bleek een “geschikte” sport), maar 
tevens een goede lobby van bestaande leden.  Mond-op-mond-reclame lijkt toch het 
beste te werken. Neem ook gerust eens iemand een paar keer mee naar de baan om onze 
mooie sport uit te proberen… ter introductie naar een vast lidmaatschap uiteraard . 

Vrijwilligersbeleid 
 
Een minpuntje in het jaarverslag van 2019/2020 is dat we niks kunnen vertellen over de 
“Dank-je-wel-avond” die traditioneel eens per 2 jaar wordt georganiseerd voor de 
vrijwilligers. Deze was nu gepland eind maart 2020. Hapje(s) en drankje(s) waren al 
ingekocht toen Covid roet in het eten gooide. We wachten nu onze kans af. 
 
Zoals u reeds 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. 
We kunnen verklappen dat in 2020/2021 er al enige wijzigingen in structurele 
commissies zullen plaatsvinden. We zijn zeer content met de mensen die zich hebben 
aangemeld. Wel hebben we nog wat vacatures voor het zomertoernooi en blijft het niet 
altijd makkelijk 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. 

                

Inkomsten genereren/ sponsoring 
 
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. Opbrengst EUR 240,-. 
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan deze sponsoractie. Word lid en steun ons met je stem. 
 
Nieuw was deelname aan de zorgverzekeringactie van Salland Zorgverzekeringen. 
Dit was een waar succes te noemen!! Opbrengst EUR 460,-.  Ook deze actie zal weer 
gecontinueerd worden. 
 
Daarnaast had het 40+ toernooi dit jaar voor het eerst een naamsponsor. 
Een samenwerking waar we erg blij mee zijn Bouwbedrijf Terry Groters! 
 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.bouwbedrijf-groters.nl/


 
 
 
Ondanks de moeilijke tijd waarin veel bedrijven zich bevinden, kunnen we trots zijn om 
te zeggen dat we zelfs enkele nieuwe sponsoren hebben mogen verwelkomen, 
waaronder Noach uitvaartz org, Pannekoek GWW B.V., Sportverlichting.com en 
Hypotheekshop Deventer Centrum. 
 
In het voorjaar van 2020 zijn de sponsorborden door de onderhoudscommissie mooi 
geconcentreerd aan het einde van het terras.  
Betere exposure voor de sponsoren en een nettere aanblik voor ons park. 
 

         
 

      
 
 

  

https://christelijkebegrafenisondernemer.nl/
https://www.pannekoekgww.nl/
https://sportverlichting.com/
https://www.hypotheekshop.nl/deventercentrum


 

Samenwerken / Overige 
 
- In januari hebben we deelgenomen aan het besturentoernooi van Welsum 
- Er is weer intensief overleg geweest met de gemeente betreffende LED-verlichting, 

Corona maatregelen, beschadiging van een elektriciteitskabel, overlast hondenpoep en 
de status van de parkeerplaats. Deze laatste zal in het volgende jaarverslag 2020/2021 
terugkomen. 

- Tevens is er contact geweest met andere verenigingen, bijvoorbeeld om informatie uit 
te wisselen over o.a. ledenwerving/behoud.  

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


