
Nieuwjaarstoespraak 2023 

Beste dames en heren, 

Iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van sportclub Wesepe. Een speciaal 
welkom voor de ereleden Herman Schoneveld, Mark Achtereekte en Joop Middeldorp en de 
leden van Verdienste Fré Klein Ovink, Wijnand Rouweler en Koen Vossebelt.  

Fijn dat er weer zoveel leden aanwezig zijn. Na 3 jaar kunnen we weer een 
nieuwjaarsreceptie houden. Het was al mooi dat we in september tijdens het start van het 
seizoensfeest al een kleine inhaalslag hebben gehad, maar tradities moet je in ere houden 
en dan is het toch weer mooi dat we na het oliebollentoernooi weer bij elkaar kunnen 
komen om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. En met een heerlijk door Jan Assink 
gebakken oliebol door en natuurlijk een drankje in de hand, proosten we op het nieuwe jaar 
en wil ik bij deze iedereen een gezond en sportief 2023 wensen met veel mooie resultaten. 
Proost! 

Door te proosten op het nieuwe jaar, sluiten we het oude jaar af. Een jaar waarin we van 2 
trouwe leden afscheid hebben moeten nemen. Dat waren Teun Wonink in juni en Trijntje 
Broekhuizen in augustus. We denken nog aan hen en aan hun familie die deze feestdagen 
voor het eerst zonder hun geliefden moesten beleven. 

Korte terugblik 2022 

We kijken terug op een mooi jaar, waarin Corona steeds meer op de achtergrond verdween. 
Het jeugdkamp kon weer doorgaan, de sixes day was weer een mooie dag en het Nijntje 
beweegdiploma werd weer gehaald door de allerjongsten. Er werden weer 
kampioenschappen gevierd en mooie activiteiten georganiseerd. Zoals paaseieren zoeken, 
het klaverjastoernooi, Sinterklaas voor zowel jong als oud en de laatste woensdag voor kerst 
nog een volle kantine met Paul Bosvelt en Bert van Losser. Ook werd er in 2022 in de kantine 
plaatsgemaakt voor een pronkstuk. Jan Lenderink maakte de Oldtimers-tafel en die heeft 
een mooie plek gekregen. En gelukkig is daar ook weer een menig biertje aan gedronken. 
Ook was 2022 het jaar waarin het beheerderscontract van de Nieuwe Coers werd getekend 
en waarin er na de Algemene ledenvergadering meerdere commissies zeer enthousiast zijn 
gestart. Ik noem de 90- jarig jubileum commissie onder leiding van Wijnand Rouweler. Leuke 
plannen en ideeën hebben zij en houd het eerste weekend van september allemaal al vast 
een beetje vrij. De commissie om de kantine te vernieuwen wordt door Mark Achtereekte 
aangevoerd. En omdat het één met het ander te maken heeft, heeft hij regelmatig contact 
met Richard Ogink welke met de nieuwe commissie om voor een advies voor 
duurzaamheidsverbetering te komen, is gestart. Allemaal enthousiaste mensen en het is dan 
ook erg mooi om te zien dat zij met actieve werkgroepen in korte tijd met mooie plannen 
gaan komen. Maar dat maakt ook dat we 2023 een ambitieus jaar tegemoet gaan, want dit is 
nog niet alles. Daarover straks meer. 



Ook wil ik het succes van de grote clubactie nog even noemen. Onder aanvoering van Karin 
Assink is een prachtig bedrag van €2320,20 opgehaald. Dit kunnen we erg goed gebruiken bij 
alle plannen die we hebben.  
En ook de vele extra Vrienden van sportclub Wesepe, welke tijdens het start seizoensfeest 
zijn geworven, waardoor er weer veel mooie activiteiten kunnen worden georganiseerd. 

Sportief vlak 

Zoals het nu lijkt kan het seizoen gewoon doorgespeeld worden. En er zijn nog best wel een 
aantal teams die goed meedraaien. Wesepe 3 staat eerste, maar zal nog 2 teams uit Lettele 
achter zich moeten zien te laten. Alle volleybalteams draaien ook goed mee. Dames 
recreanten 2, staat eerste en het mix team staat tweede. Zouden zij voor het tweede jaar op 
rij het kampioenschap naar hun toe kunnen trekken? Het is zeker nog mogelijk. Voor het 
team waarbij een tweede kampioenschap op rij ook mogelijk is, is dames 2 van de handbal. 
Ook zij staan tweede met een gelijk aantal punten, maar qua doelsaldo net achter Wijhe 
DS3. Volgende week zondag staan de 2 ploegen tegen elkaar en wordt dus de belangrijkste 
wedstrijd van het seizoen. 

Ook zijn we blij met de nieuwe sporten: Sportkids voor 2 leeftijdsgroepen en de 
damesvoetbal, wat na een proefperiode doorgang zal vinden. 

Ook zijn we heel blij dat de survivalrun dit jaar voor het eerst van start kan gaan. 
Voorgaande jaren kon dit ivm corona geen doorgang vinden en moest de 1e editie voor de 
survivalrun vanaf de Muggert worden gecanceld, maar dit jaar zal op 5 maart de sportclub 
vol met enthousiaste survivallaars zijn.  

Ook zijn we aan het verkennen of we een “fiets” tak aan de sportclub toe kunnen voegen. 
We zien afgelopen jaren dat naast het teamsporten het individueel sporten in 
groepsverband steeds meer toeneemt. Wesepenaren zijn volop aan het mountainbiken en 
wielrennen geslagen en wat zou het mooi zijn als ze na hun fietstocht op de Muggert hun 
fiets kunnen schoonspuiten en een lekker kopje koffie kunnen drinken en zo ook gezellig na 
kunnen praten. Remco Assink, Ted Wolterink en Dennis Assink zijn op zoek naar mensen die 
zich daarbij aan willen sluiten. Als er voldoende animo is, willen zij hier dit jaar nog mee van 
start gaan. Dus heb je interesse of ken je misschien iemand die dat leuk zou vinden. Zoek 1 
van de heren op. 

Nieuwe statuten en nieuw bestuur 
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we aan jullie het nieuwe bestuur 
gepresenteerd. Ook vandaag zijn zij aanwezig. We hebben ervoor gekozen om met 1 
algemeen bestuur verder te gaan en dat de rest van alle taken die er zijn en ook altijd zullen 
blijven verdeelt zijn over diverse commissies. Dat zijn natuurlijk de sporttakken, maar ook de 
overige commissies en dat zijn er heel wat, zal ik jullie straks laten zien. 



De statuten hebben we hierop aangepast en deze zijn door de leden goedgekeurd. Helaas 
hebben de bonden nog geen akkoord gegeven en zullen we opnieuw met de notaris moeten 
overleggen en komen deze wellicht opnieuw tijdens de volgende ALV weer voorbij. Wordt 
vervolgd.  

Het houdt ons niet tegen om met het nieuwe bestuur nieuwe plannen te maken en daarom 
zijn we van start gegaan onder begeleiding van Marjolien Roesink om aan een nieuwe visie 
en aan een nieuw plan te gaan werken. Geen plan wat tientallen kantjes bevat, maar een 
plan uitgewerkt op een aantal sheets en samengevat past het zelfs op 1 pagina. 

Deze wil ik graag aan jullie presenteren, omdat ik nu allemaal jullie aandacht toch eenmaal 
heb. 

Presentatie openen: Samen actief bij Sportclub Wesepe 

Tot slot 

Jullie zien het we hebben ambitieuze plannen. Als we er met z’n allen even goed de 
schouders onderzetten dan kunnen we weer mooie resultaten neerzetten met elkaar en 
houden we de sportclub bij de tijd, gezond en actief! 

Als laatste wil ik nog laten weten, dat we als bestuur bezig zijn met de verlichting. Een 
tijdelijke oplossing zal er komen door in de donkere hoek 1 lamp te vervangen, maar 
daarnaast zal er meer moeten gebeuren. Daar hadden we in financieel opzicht geen 
rekening mee gehouden, maar dragen hoge kosten met zich mee. Daarom moeten we 
hiervoor goede afwegingen maken en zullen daarna een besluit nemen en dan gaat het om 
vervanging. 

Waarna de jubilarissen worden gehuldigd en gefeliciteerd: 

70 jaar: Hans Mensink 

60 jaar: Harrie Wichems 
Jo Jansen 

40 jaar: Willy Dijkslag-Smeenk 
  Jenny Klein Ovink-Jansen 
  Annie Mensink-Nijlan 
  Anton Niemeijer 
  Hennie Wichems-Smeenk 
  Dinie Vukkink-Lebbink 

25 jaar: Patrick Vossebeld 
Wouter Dommerholt 
Wilma Eskes 
Alieke Schreur 



Marjolien Roesink 
Moniek Jansen 
Chris Mulder 
Ilona Schotman 
Marc Koggel 

 

Uitslag verloting 

Commissie bedankt en bedrijven bedankt die zonder de kosten in rekening te brengen, hun 
prijs hebben geschonken. 

Uitslag oliebollentoernooi 
Organisatie bedankt! 

1e plek voor de Oliebollen 
2e plek voor de vuurpijlen 
3e plek voor de appelflappen 
4e plek voor carbid 
5e plek voor gist 

Tot slot: Het afgelopen jaar was op het sportieve vlak weer erg geslaagd. Dit was natuurlijk 
niet gelukt zonder de inzet van onze leden, scheidsrechters, leiding, diverse commissies en 
alle overige vrijwilligers. Wij bedanken dan ook iedereen voor hun onmisbare bijdrage en 
daarom kunnen we terugkijken op een mooi 2022 en kijken we vol vertrouwen naar 2023! 

 
 

 
 
 

 

 


