
 

Jaarverslag  

2021-2022 
08-07-2022 

   

 

  

SV Woltersum 

Email: voorzitter@svwoltersum.nl 

Website: https://svwoltersum.nl/ 

 

Kollerijweg 50 

9795 PN Woltersum 

De gezelligste club van het Noorden 



 

 

 
 

2 

INHOUDSOPGAVE 

ALGEMEEN ____________________________________________________ 3 

Het jaar in vogelvlucht _____________________________________________________ 3 

Corona _________________________________________________________________ 3 

Contributie ______________________________________________________________ 4 

DE SPORTEN__________________________________________________5 

Voetbal _________________________________________________________________ 5 

Volleybal ________________________________________________________________ 9 

Badminton ______________________________________________________________ 9 

Gymnastiek _____________________________________________________________ 9 

VRIJWILLIGERS _______________________________________________ 10 

Aantallen ______________________________________________________________ 10 

Bedankje ______________________________________________________________ 10 

FINANCIEEL __________________________________________________ 11 

Sponsoractiviteiten _______________________________________________________ 11 

 



 

 

 
 

3 

ALGEMEEN 
 

Het jaar in vogelvlucht 

Het afgelopen seizoen zijn we begonnen met 68 leden (voetbal en gym), 14 bootcampers, 53 

donateurs en 44 sponsoren. We konden dit jaar 2 zondag elftallen op de been brengen en 

drie jeugdelftallen (JO9, 12 en 14). Ook de andere sporten trekken langzaam weer aan al 

blijven de aantallen wel een beetje achter.  

 

Ook dit jaar hebben we met een groot aantal vrijwilligers een grote schoonmaak actie 

gehouden rond en op het veld. In de periode erna is er een nieuwe omheining geplaatst waar 

we uiteraard erg blij mee zijn en is er een nieuw vangnet geplaatst. Aan het einde van het 

seizoen zijn de voorbereidingen getroffen om het veld goed te bewateren. Helaas hebben de 

mannen met goede bedoelingen dit iets te snel gedaan (tijdens het lopende seizoen) maar 

we gaan hier zeker van profiteren. In april hadden we eindelijk weer de jaarlijkse bingo, die 

het traditioneel erg goed deed. Helaas heeft onze voorzitter Addie Dost ons bestuur verlaten. 

We bedanken Addie voor het vele werk en de enorme inzet die hij voor onze club heeft 

gedaan. Zijn positie als voorzitter wordt nu ingevuld door interim-voorzitter Johan de vries. 

Trainers 

René de Vries was trainer voor de senioren en heeft getekend voor het nieuwe seizoen. Wij 

wensen René het komend seizoen veel succes. Pascal Wassenberg, Dennis Ruben en drie 

jongens van JO14 waren verantwoordelijk voor het trainen van onze jeugd voetbalteams.  

Corona 

Helaas werden we ook dit seizoen geplaagd door Corona maar vanaf februari konden we 

alles weer langzaam oppakken. We zien dat de bootcamp, gym en de andere binnensporten 

weer beginnen te draaien.  

 

“Ondanks Corona en vele blessures bij het voetbal zijn we 
toch in staat geweest het seizoen goed af te maken”  
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Contributie 

 

Zoals bekend zal de contributie voor het nieuwe seizoen iets verhoogd worden, en dit 6 jaar 

lang – zie ook jaarvergadering 2022/2021. Dit heeft alles te maken met het gemeentelijke plan 

om gelijkheid te creëren voor alle clubs in de regio waarbij de bedragen voor huur en 

onderhoud gelijk getrokken worden. Effectief zal dat betekenen dat de contributie met 5 euro 

verhoogd zal worden. We blijven echter nog steeds één van de voordeligste verenigingen – 

zie tabel volgende bladzijde. 

 

Een greep van verschillende verenigingen uit de regio: 

Seizoen 2021-2022 

Club Plaats 
Contributie 
senioren 

Contributie 
jeugd 

SV Woltersum Woltersum € 140,00 € 90,00 

Omlandia Ten Boer € 218,00 € 160,00 

GEO Garmerwolde € 160,00 € 125,00 

TEO Ten Post € 158,00 € 108,00 

Lycurgus Groningen € 225,00 € 170,00 

VV Winsum Winsum € 248,00 € 170,00 

NEC Delfzijl € 190,00 € 125,00 
 

De nieuwe contributie voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld op €145,00 voor de 

senioren en € 95,00voor de jeugd.   
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DE SPORTEN 

Voetbal 

Bij de jeugd zijn we voor het tweede jaar gestart onder de naam SJO GEO/SV Woltersum. De 

trainingen en wedstrijden worden zowel in Woltersum en Garmerwolde gehouden. Voor 

Woltersum waren dit jaar Pascal Wassenberg en Dennis Ruben de leiders/trainers . De jeugd 

kon wel bijna het hele jaar trainen maar ook hier maakt corona al snel een einde aan de 

wedstrijden. Bij de senioren waren we met twee elftallen actief.  

 

De standen 

Het eerste elftal heeft na een wisselvallig seizoen op de 10e plaats geëindigd. Echter zijn er 

wel een paar vervelende blessures ontstaan die ook invloed hebben op de start van de 

nieuwe competitie. Gelukkig kunnen we dit, zoals het nu lijkt goed opvangen.  
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Een blik vooruit 

Voor het komend seizoen zijn we weer in staat geweest twee volledige seniorenelftallen op 

de been te brengen. Ze zullen in dezelfde klasse uitkomen als dat ze ook dit seizoen hebben 

gevoetbald. 

 

Voor het komend seizoen gaan we activiteiten bedenken om de ledenaantallen bij de 

senioren en jeugd te vergroten. Dit doen we samen met activiteiten van Sport050. En 

mogelijk komen we zelfs met een compleet nieuw 7x7 dames voetbalteam! 
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Van JO10 is helaas geen stand gepubliceerd…… 
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Een overzicht van de andere sporten. 

 

Volleybal 

Op dit moment staat het volleyballen op een lager pitje. Dit alles heeft te maken met de 

Corona-periode en het niet kunnen spelen de afgelopen periodes. We gaan proberen dit voor 

het komende seizoen wel weer uit te breiden en op te pakken. 

 

Badminton 

Geen bijzonderheden te noemen. 

 

Gymnastiek 

Bij het gymnastiek gaan de groepen erg goed en wordt er leuk gesport. Ook de groep van 

driejarigen gaat erg goed en begint goed vol te lopen. De kindergroep van vierjarigen gaat als 

vanouds goed. 

 

Bootcamp 

Het bootcampen gaat als een speer. Zoals velen van jullie vaak buiten kunnen zien hebben 

de dames er erg veel plezier in. Voor het komend seizoen verwachten we ook weer een 

mooie groep fanatieke dames (en heren?) 

 

Jeu de Boules 

Stond op een laag pitje door alle Corona- perikelen. Gaan we in het nieuwe seizoen weer 

oppakken.  
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VRIJWILLIGERS 
 

Graag willen we even stilstaan bij alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen, ondanks alle 

Corona-perikelen weer tot een succes hebben gebracht. Denk hierbij, naast het bestuur aan 

alle schoonmakers, wasvrouwen, kantinebezetting, scheidsrechters, trainers en begeleiders. 

En waarschijnlijk vergeet ik er zo nog wel een paar. Zonder de vrijwilligers is het bestaan van 

een dergelijke sportvereniging als de onze niet mogelijk. Onze dank gaat dan ook uit naar 

een ieder die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor onze vereniging! 

 

Ook voor het komende seizoen zijn we weer druk op zoek naar vrijwilligers in alle 

bovengenoemde categorieën. We zullen weer een wervingscampagne gaan starten hiervoor 

via het clubblad en uiteraard op en langs de velden. 

 

Uiteraard willen we ook nog even extra stilstaan bij de mensen die een enorme inzet hebben 

getoond maar nu even het stokje aan anderen willen overgeven. In willekeurige volgorde zijn 

dat; Addie Dost (voorzitter), Siebe Bos (trainer 2e elftal). 

 

Ook wil ik even stil staan bij de mensen die ons zijn ontvallen. Het waren de heer 

Emmelkamp, mevrouw Bisschop, de heer Bouwman en mevrouw Laning. Mogen zij rusten in 

vrede. 
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FINANCIEEL 

 

Sponsoracties 2021-2022 

 

Ook dit seizoen zijn er weer vele activiteiten geweest om onze verenigingskas te spekken.  

 

Zie onderstaand voor het overzicht. 

• Sponsoring actie Plusmarkt     

• Sponsoring Rabo Clubsupport  (hier kunnen rabo leden stemmen op 
een  verenigingen, begint in september, heb ik nu ook weer aangevraagd)   
 

• St. Ondersteunend gezondheidsactiviteiten 
 

• Bingo avond 

 

 

 

 

 

   

  

 


