
 

 Jaarverslag TSV seizoen 2021 – 2022  
 
1. Trainingen 
 
Jeugd 

• Gestart met een extra groep, in eerste instantie als pilot, voor de jeugd die graag wil starten. 
Positieve geluiden, trainers enthousiast en daarmee nieuwe extra groep geworden.  

• Beleid gemaakt op doorstroom jeugd. Indeling zal per seizoen 2022-2023 gelijk zijn aan de 
JSR-wedstrijdcategorieën.  

 
Volwassenen 

• Pilot gedraaid op donderdagavond met hardlooptraining. Dit krijgt in seizoen 2022-2023 een 
vervolg, als vast trainingsmoment.  

• 'Criteria' voor de volwassenengroepen aangepast om meer volwassenen te stimuleren om 
twee keer per week te trainen.  

• Binnen de maandaggroep wordt op twee niveaus training aangeboden; basis en 
gevorderden.  

• Opfristrainingen aangeboden aan mensen die wel lid zijn, maar die het moeilijk vinden om 
weer te starten na blessure, zwangerschap of langdurige afwezigheid vanwege andere 
redenen. Er was aardig wat animo vanuit de leden. Helaas geldt ook hiervoor dat corona de 
routine van het trainen onderbroken heeft en veel mensen weer zijn afgehaakt. 

 
Instroom 

• Volwassenen één instroommoment gehad, in voorjaar geen basiscursus geweest. Helaas 
direct na instroomcursus aangescherpte maatregelen waardoor gemeenschappelijk trainen 
wederom niet mocht. Dit heeft ervoor gezorgd dat er weinig nieuwe instroom is 
'overgebleven'.  

 
Trainers 

• Twee trainers hebben de BTS gevolgd en samen met twee andere trainers hebben zij de PvB 
gedaan. Daarmee hebben we als TSV 4 nieuwe BTS-gecertificeerde trainers.  

 
Positief sportklimaat 

• Afgelopen jaar is de clubkadercoach ingezet bij alle trainingsgroepen. Ze heeft met trainers 
meegekeken en was erg positief over hoe onze trainers omgaan met de jeugd. Leerpunten 
zijn individueel besproken. Aankomend seizoen zal ze enkele keren aanwezig zijn, als 
steekproef en als vraagbaak.  

• VOG’s voor de vrijwilligers zijn opnieuw aangevraagd.  

• Vanuit Sportservice Zwolle werd er een training voor sporters met gedragsproblematiek 
aangeboden. Enkele trainers hebben hiervan gebruik gemaakt. 

• Vertrouwenscontactpersoon is overkoepelend geregeld via Sociaal werk de Kop. De 
contactgegevens staan vermeld op onze website. 

 
Activiteiten 

• Er is een seizoensstart georganiseerd voor de volwassenen.  

• We hebben een clubrun georganiseerd voor volwassenen. Wellicht gaan we dit in seizoen 
2022-2023 voortzetten als clubkampioenschappen. 

• Tijdens de kerstvakantie is er een kerstcompetitie georganiseerd voor volwassenen aan de 
hand van 2 verschillende spellen. 

 



 
Overig 

• Openstelling baan o.l.v. trainers voorafgaand aan de survivalrun, om zo mensen gelegenheid 
te geven te oefenen. Hier is weinig gebruik van gemaakt en zal dus geen vervolg krijgen.  

 
 
2. Bestuur 
 
Bezetting 
Henk Bijker is aan het einde van seizoen 2021-2022 afgetreden als voorzitter. Er is snel een opvolger 
gevonden in Jos de Laat. Hierdoor is het bestuur het hele seizoen compleet geweest.  
 
Meerjarenbeleidsplan 
Het Meerjarenbeleidsplan is in 2021-2022 afgerond. De doelen voor de komende jaren (tot 2025) 
staan samengevat in een plan. De ALV heeft tijdens de voorjaars ALV ingestemd met het plan, dat 
richting moet geven voor de komende jaren. Het bestuur bekijkt jaarlijks welke doelen dat seizoen 
(kunnen) worden opgepakt.  
 
Samenwerking partners 
De TSV heeft in 2021-2022 samengewerkt met diverse andere partijen. Binnen de survivalrun zijn we 
vertegenwoordigd bij de regio-overleggen van Regio Noord. Daar wordt zowel over survivalruns als 
trainingsgroepen overlegd. Een van de punten uit deze overleggen was het voorstel van de SBN over 
het verlagen van de maximale hoogte van hindernissen. Mede op advies van het regio-overleg 
(vanwege de onduidelijkheid over de nut en noodzaak) heeft het bestuur van SBN het punt van de 
agenda gehaald. 
 
Binnen Steenwijkerland zijn wij betrokken bij het Sportakkoord. Zo heeft sportkadercoach Janita Kist 
de trainingen bezocht. Ook hebben we regelmatig overleg gehad met de Tennis, gemeente 
Steenwijkerland en SV Veno over de uitbreiding van de baan. 
 
Communicatie 
In het seizoen hebben we de leden van de TSV meerdere malen een nieuwsbrief gestuurd. Het doel 
hiervan is leden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging en van de 
verschillende survivalruns die worden georganiseerd. Daarnaast was het doel om de TSV 
zichtbaarder te laten zijn in Vollenhove en omstreken. Dat is gelukt door o.a. meerdere 
mediaberichten in lokale media en door een bijdrage te leveren aan een evenement van de 
businessclub Steenwijkerland. 
 
Kleding 
In het seizoen 2021-2022 is er een nieuwe kledinglijn voor de leden ontwikkeld. Dit is in 
samenwerking met AllSur5. Naast tights is het nu ook mogelijk om jassen, shirts en truien te 
bestellen met het logo van de TSV. 
 
 
3. Baan 
 
Onderhoud 
Afgelopen seizoen zijn er twee onderhoudsdagen op de baan geweest. Vanwege de grote opkomst 
hebben we elke keer voldoende kunnen doen. Ook is de baan is op 21 januari 2022 goed gekeurd 
door de Survivalrunbond. 
 
 



 
4. Activiteiten  
 
Eindejaarsactiviteit 
De eindejaarsactiviteit die wij in gedachten hadden, viel helaas wel in het water, omdat de 
organisatoren geveld waren door corona. Maar gelukkig werd er een leuke vervangende activiteit 
georganiseerd door de trainers.  
 
Jantje Beton  
In de week van 7 t/m 12 maart zijn we met de jonge jeugdgroepen langs alle deuren van Vollenhove 
geweest om te collecteren voor het goede doel. Jantje Beton helpt alle kinderen spelen, en dan 
vooral BUITEN spelen. Daar staan wij als trainingsgroep natuurlijk helemaal achter. En het bleek wel 
dat onze jeugd zich daar flink voor wilde inzetten! Van de complete buit - contant via de huis-aan-
huis collecte (910 euro), digicollect (167 euro) en QR-codes aan de deur (104 euro) - is de helft naar 
onze trainingsgroep overgemaakt. We hebben in totaal 1.181 euro opgehaald, waarvan dus 590,50 
euro op onze rekening is gestort. 
 
Etentje  
Op 12 mei zijn we met een groep vaste vrijwilligers uit eten geweest. Dit doen we om onze 
dankbaarheid te tonen voor alle tijd en energie die elke week weer aan onze trainingsgroep wordt 
gegeven.  
 
Diploma’s  
Op een bloedhete zaterdag 18 juni was het zover voor 28 jeugdleden om te laten zien of ze genoeg in 
hun mars hebben om een survivalrun diploma te verdienen. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan 
en uiteindelijk zijn er 13 bronzen diploma’s, 11 zilveren diploma’s en 1 gouden diploma verdiend. Het 
was een erg zware editie. We zijn super trots op alle deelnemers! Alle deelnemers hebben van 
AllSur5 een zweetbandje gekregen als aandenken.  
 
Jeugdkamp  
Als afsluiter van het jaar stond het Jeugdkamp nog op de planning. Dit keer hadden we zo’n goede 
opbrengst van Jantje Beton dat we een keertje verder weg konden. Op 1 en 2 juli zijn we naar 
Dronten geweest bij Zwaan Buitensport. We waren met 37 kinderen en 9 begeleiders. We hebben 
allemaal positieve reacties gehad, het was een geslaagd kamp. 
 
5. Financiën  
 
Contributie 
We hadden een grote groep voor de beginnerscursus en een groot deel is ook lid geworden. We 
hadden aan het einde van het jaar een toename in aantal leden. Dit zorgde voor meer inkomsten aan 
contributie. Daarnaast hebben we een nieuwe opzet voor het contributiesysteem gemaakt. Dit 
treedt in werken met ingang van seizoen 2022-2023. 
 
Subsidies 
De subsidies van de gemeente, Rabo Clubsupport en Jantje Beton zijn dit jaar weer toegekend. Dit 
heeft leuke bedragen opgeleverd en met Jantje Beton hadden we een mooie bijdrage voor 
jeugdkamp.  
 
Financiële situatie 
We zijn een gezonde vereniging. Daar waar we de hoop hadden om dit seizoen 2021-2022 al met de 
uitbreiding van de baan te kunnen starten is dat nog niet gelukt. Er zijn dus geen hele grote uitgaven 
gedaan. Dit zal volgend jaar zeker wel plaatsvinden. 


