
Verslag Algemene Ledenvergadering THOR 28 november 2022, 19.30  uur  

Aanwezig 32 stemgerechtigde leden. Van twee leden is bericht van verhindering ontvangen. 

1. Opening en mededelingen  

Verenigingsmanager opent de vergadering. Het is een andere ALV dan we gewend zijn. 

Normaal leidt de voorzitter de vergadering. Fred Zacht kan vanwege problemen met zijn 

gezondheid zijn rol als voorzitter op dit moment niet vervullen zoals hij dat zou willen. We 

wensen hem van harte sterkte. 

Nicole en Yvonne zijn gemachtigd om de vergadering te leiden.  

 

We willen alle leden die dit jaar zijn overleden herdenken met een kort moment van stilte. We 

betrekken daarbij ook alle partners en andere directe familieleden van leden van THOR. 

Secretaris vraagt een minuut stilte. Na afloop van de vergadering geeft Rob van Mechelen aan 

dat hij het toch erg jammer vindt dat de overleden leden niet met naam worden genoemd.  

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn twee mails binnengekomen: 

een van Rudy Weemaes over de begroting, Jos zal deze behandelen bij de behandeling van de 

begroting. 

en een van Ad van Hees. Deze was er pas gisteravond laat. De mail zal in de eerstvolgende 

bestuursvergadering worden besproken.  

 

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 27 juni 2022 

Bij agendapunt 10: jaarrekening. 

Er staat data THOR € 40.000 heeft ontvangen. Dit is toch veel te hoog?  

Het is een bedrag voor het hele sportpark en bestemd voor de FIT Arena en de 

bewegwijzering. THOR is beheerder. 

Vastgesteld wordt dat dit bedrag zelfs nog hoger is, n.l. € 45.000,- 

Bij agendapunt 11: is er nog contact geweest met de gemeente om te komen tot een verlaging 

van de baanhuur? Daar is verschillende keren contact over geweest, maar de gemeente heeft 

daar steeds negatief op gereageerd. Het zal bij het eerstvolgende gesprek met de gemeente 

weer aan de orde worden gesteld.  

Bij agendapunt 13: een na laatste regel: All stars moet zijn Old stars.  

De notulen worden met inachtneming van bovenstaande vastgesteld. 

 

4. Aanstellen stembureau. 

Op dit moment is er geen aanleiding om een stembureau aan te stellen.  

 

5. Stand van zaken ‘t Witte Honk 

In de vorige ALV is verzocht om meer informatie over de toekomst van ’t Witte Honk: wat zijn 

de plannen en wat gaat het kosten. 

In grote lijnen komt het hierop neer, zie memo 20 oktober 2022. 

- op de hele korte termijn wordt door Sjaak Rühl goed in de gaten gehouden of er 

mankementen optreden. Als er een mankement optreedt zorgt hij dat het snel wordt 

opgeknapt. Kosten blijven tot nu toe binnen de perken. We verwachten hier nog even mee 



door te kunnen. 

- voor de lange termijn: er zal een werkgroep in het leven worden geroepen met de opdracht 

om te kijken naar een aantal opties die beschreven staan in het bovengenoemde memo. Die 

zullen ook de kosten in beeld brengen. Werkgroep zal een advies uitbrengen aan het bestuur. 

Rob van Mechelen is het met de uitgangspunten volledig eens. Hij heeft wat meer moeite met 

de lange termijnplanning. Hij zou wat terughoudend zijn met de samenwerking. Samenwerken 

op het park verloopt zo wie zo niet zo soepel.  

Om van de materiaalberging het krachthonk te maken is een slechte zaak. We zijn net af van 

de zeecontainers en dan moeten we weer containers inzetten om materiaal op te bergen. 

Gebruik maken van de faciliteit van Aleco is ook lastig: we moeten genoegen nemen met de 

uren die Aleco over heeft, en dat zijn meestal incourante uren op momenten waarop onze 

leden werken. Rob zou zeggen: in de eerste plaats ’t Witte Honk in stand houden en als dat 

nodig is samenwerken  

Het Bestuur heeft alle opties willen openhouden.  

Ronny Weemaes: de werkgroep moet nog geformeerd worden, laten we niet vooruitlopen op 

de conclusies van de werkgroep.  

Jos Smits: Alles gaat traag op dit sportpark. Dus het is geen overbodige luxe om drie jaar vooraf 

masseren. 

Rudy Weemaes: wanneer moet de opdracht voor de werkgroep gereed zijn? Op dit moment is 

dat nog niet bekend, maar er daar wordt bij de opdracht wel een tijd aan gekoppeld.  

 

6. Jaarbeleidsplan 

Het Jaarbeleidsplan wordt Regelmatig met de afdelingen besproken. Als belangrijkste 

actiepunt komt telkens terug het behoud en de werving van leden. Inmiddels is er een 

advertentie in de Bode verschenen en er zullen regelmatig, afwisselend door de verschillende 

afdelingen stukjes in de bode worden geplaatst als er activiteiten van een afdeling 

plaatsvinden. Nicole zal daar als bestuurslid een coördinerende functie in hebben. 

Rob van Mechelen vindt het een weinig leeswaardig document. Veel acties zijn onbegrijpelijk. 

Zo heeft het document niet veel toegevoegde waarde voor de leden.  

Paul van Oers heeft ook al een opzet voor een nieuwe lay-out. Er wordt aan gewerkt.  

Jos Smits: Er ligt hier toch ook een taak voor de afdelingen. Zij moeten hun leden informeren 

wat ze van plan zijn.  

Heeft de aandacht van het bestuur.  

 

7. Begroting 

De afdelingsbegrotingen zijn zoals altijd overgenomen door de penningmeester a.i. Er zijn twee 

afdelingspenningmeesters aanwezig.  

Floris Terhell licht nog toe: Het afbouwen van de interne subsidie heeft te maken met de 

realisatie van het jeugdplan. De professionele ondersteuning van het jeugdplan wordt 

afgebouwd en de kosten dus ook.  

Er is rekening gehouden met de resultatenrekening tot en met september. Toegepast is 4/3. 

Verder is er nagegaan of er eenmalige kosten geweest zijn in het vorige jaar en wat is de 

inflatie. Bij deze begroting is rekening gehouden met 7% inflatie.  

Voor wat betreft de huisvesting: de energiekosten zijn twee keer zo hoog.  

Vaste lasten: er is een rekening van twee keer € 60.000,- voor de OZB die altijd wordt 

kwijtgescholden. Als die niet vervalt dan gaat hij niet alleen in 22, maar natuurlijk ook in 23 

door.  

 



Het gereserveerde bedrag voor ledenwerving is eenmalig te besteden in 2023. Er is goed 

gekeken naar de verenigingskosten, met name naar de bedragen die te maken hadden met 

Corona. 

Er wordt rekening gehouden met een eenmalige investering voor een cv-ketel in ’t Witte Honk.  

Alle tarieven en kosten zijn verhoogd: voor de RABO bank, voor de Sligro (bijna 10%).  

De begroting van de halve marathon is sluitend, maar de ervaring leert dat ze ieder jaar wel 

met een positief saldo eindigen.  

Als de hoofdsponsor, waar nu nog mee in gesprek is, afhaakt, valt er wel een groot gat.  

Overige inkomsten zijn bijv. sportdagen. Ook de afkoop verenigingswerk is in deze post 

verwerkt.  

De begroting sluit met een negatief saldo zoals afgesproken in de ALV van juni 2022. 

Begroting wordt door de ALV aanvaard. 

 

8. Contributie 

Afdelingskosten worden verdeeld over de leden van de afdeling. Contributie gaat altijd over 

hele euro’s, want dan kan het bedrag per kwartaal worden verwerkt.  

De bedragen zijn inclusief de 7% indexering, voor zover de afdelingen daar rekening mee 

hebben gehouden.  

90% van de kosten zijn trainerskosten, en die zijn niet verhoogd. De indexering uit de 

algemene begroting telt hier natuurlijk wel mee.  

De ALV stemt in met de voorgestelde contributiebedragen.  

Floris: hoe kunnen we de berekening van het aantal leden beter maken. De ledenaantallen 

nemen wel de opzeggingen mee per 1 januari, maar niet de mensen die toetreden tot de 

afdeling. De wedstrijdsport krijgt er per 1 januari kladjes bij. 

Rudy Weemaes heeft wel zorgen n.a.v. de € 95.000 coronasubsidie. Er is in de ALV van juni 

2022 afgesproken dat er een negatief saldo van maximaal € 20.000,- op de begroting 

acceptabel is, maar als dat over drie jaar ophoudt zien we gebeuren dat we een 

contributieverhoging van 40 à 50 euro per jaar tegemoet zien. We moeten zorgen dat we niet 

in één keer een grote sprong in contributie moeten maken.  

Opgemerkt wordt dat verenigingen in de omgeving vragen nu al rond € 20,- euro per jaar meer 

vragen. 

Hoe staat het met de subsidie van Vrienden van THOR, voor de huisvestingslasten waar 

tegenover de contributie met niet meer dan 2 euro per kwartaal mocht stijgen? Dat loopt in 

2025 af.  

 

9. Vertrouwenscontactpersoon 

De twee vertrouwenscontactpersonen zijn beiden verhuisd. Voor de vrouwelijke 

vertrouwenscontactpersoon wordt Geja v.d. Kreek. Er wordt nog gezocht naar en mannelijke 

contactpersoon. 

Vergadering gaat akkoord met de benoeming van Gea tot vertrouwenscontactpersoon. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Er zijn geen aanmeldingen van leden die in het bestuur willen komen. We begrijpen dat 

mensen niet staan te springen, maar we willen hiervoor toch nog nadrukkelijk jullie aandacht 

vragen.  

Fred en Nicole zijn nog de enige bestuursleden, en ik heb jullie net verteld over de situatie van 

Fred. Met een aanzienlijk risico dat hij ook binnenkort zal uitvallen.  

Vergeleken met andere verenigingen hebben we een aantal zaken goed geregeld, maar zoals 



het nu gesteld is dreigen we stil komen te staan, misschien moet je wel zeggen dat we nu al stil 

staan. We zijn alleen nog in staat de reguliere zaken af te handelen. We denken er nu aan om 

een groep mensen te vragen om hun expertise aan de vereniging te besteden. Jos Smits is daar 

nu al een voorbeeld van. Hij voert de gigantische klus van de financiële administratie uit, 

zonder penningmeester te zijn.  

Rob van Mechelen: bij de atletiekunie heeft hij een bijeenkomst bijgewoond over ‘de 

vereniging in 2033’. In dit kader kan ik wel zeggen dat in de toekomst de individualisering door 

zal zetten en dat dit het einde zou kunnen gaan betekenen van het verenigingsverband. Of dat 

verenigingen gaan werken met betaalde krachten, waardoor sporten zeker minder betaalbaar 

en voor een aantal mensen minder bereikbaar gaat worden. Een hele slechte zaak. 

Als we toekomstbestendig willen zijn moeten we heel goed gaan nadenken hoe we het vervolg 

willen vormgeven.  

 

Rob van Mechelen is vanaf 1 januari geen vertegenwoordiger van THOR meer in de AU af, hij 

heeft zijn 3 x 3 jaar termijn er op moet zitten.  

Ad van Hees: we moeten misschien wel weer toe naar een vertegenwoordiging van de 

afdelingen in het hoofdbestuur. De mensen die hier zitten gaan geen bestuursfunctie 

vervullen. Maar zegt Yvonne de mensen die hier zitten doen al heel veel voor de vereniging. 

We kunnen ook nog eens gaan praten met bijv. Spado. Om ideeen op te doen, maar misschien 

ook om na te denken over samengaan.  

 

11. Voorstellen van leden 

Een voorstel van Ad van Hees zal eerst in het bestuur besproken worden. 

 

12. Rondvraag 

Ronny: Wij huren de baan 24/7? Ja.  

Er is een gebruikersovereenkomst met de gemeente gesloten. We huren wel 24/7, maar als de 

baan op andere momenten wordt gebruikt zijn de opbrengsten voor THOR. 

Dat heeft ook een historie. De gemeente wilde er een open baan van maken. Maar dat zag 

THOR niet zo zitten. We hebben nu nagenoeg geen last van vandalisme. Terwijl iedere 

Roosendaler hier vrij kan gaan trainen. Wij betalen we de hele week, maar iedereen kan hier 

gratis trainen. Het is daarmee een openbare voorziening/accommodatie geworden. Dat zou 

een argument kunnen zijn om de baanhuur te verlagen. Rob zou er geen voorstander van zijn 

om de baan maar een aantal uren per week te huren.  

We hebben een grote onderhoudsploeg die in staat is de baan zeer schoon te houden. 

Vroeger werd ook wel gewerkt met baankaarten. Basisleden maken gebruik van de faciliteiten 

van THOR die in de algemene kosten zitten, o.a. de baan.  

Jan Mulders: kan er  niet weer eens een brief naar ALeco over de vuilnisbak tegenover hun 

pand. Het ziet er toch niet uit. Yvonne: We hebben dat al vaker geprobeerd, maar we krijgen 

Aleco niet zover dat hij dat een beetje fatsoenlijk houden. 

Sandra van Sundert: misschien moet het eens besproken worden in het Vierhoeven-overleg? 

Edward Heijnemans heeft aan een aantal mensen gevraagd of ze weten dat er een ALV is. De 

meesten wisten het niet. We moeten misschien eens nadenken over de wijze waarop we 

oproepen voor de ALV; hoe zouden we dit beter kunnen communiceren. Yvonne: de 

Nieuwsbrief is een mooi communicatiemiddel, maar, zegt Edward, veel mensen klikken hem 

weg als hen het eerste onderwerp niet aangaat.  

Jos: Smits: ook hier ligt een mooie taak voor het afdelingsbestuur. Het gebeurt nog te vaak dat 

bij het omroepen aan het begin van een training de ALV niet wordt genoemd en in de 



nieuwsbrieven van de afdelingen wordt ook niet (altijd) de ALV genoemd. 

Het is wellicht ook mogelijk om het scherm nadrukkelijker te gebruiken voor dit soort 

mededelingen. 

Rob van Mechelen: met de onderhoudsploeg en de gemeente moet gesproken worden over 

duurzaamheid: zoals ledverlichting voor de baan en het gebruik van duurzamer apparaten die 

niet op de diesel werken. 

 

Rob van Mechelen wil het bestuur voor zover het er nog is, bedanken voor zover het er nog is 

voor al het werk dat is verricht. 

 

Yvonne bedankt allen die het bestuur ondersteunen. Thieu, Sandra en Fred, bedankt voor het 

bemensen van de bar. Ronny bedankt voor de bezetting van de ingang. Jos bedankt voor de 

financiële administratie en Annette voor de verslaglegging.  

 

Plvv. Voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en wenst allen wel thuis 

 

De eerstvolgende ALV vindt plaats op maandag 26 juni 19.30 uur na de halve marathon.  


