
1 
 

 

 

FAQ verslag vorige ALV juni 2021 

vs1 5 dec  

 

Van Rudy Weemaes en Kees Langen ontvingen wij de volgende vragen: 

Vraag 1: 

Ad 1. Waar is de invulinvoering van de regels van de WBTR binnen THOR terug te vinden? 

Leidt dit tot consequenties gezien de huidige problematiek qua onderbezetting van de 

bestuurstaken ? 

Antwoord:  

Er is in het voorjaar op verschillende bestuursvergaderingen stilgestaan bij WBTR. Het 

WBTR stappenplan is daarbij gevolgd. De prioriteiten t.b.v. benodigde aanpassing van 

statuten en uitvoering daarvan zijn bepaald. Er is een werkdocument opgesteld met huidige 

statuten, model statuten van de AU die aangepast zijn voor WBTR, en als resultaat teksten 

voor de artikelen van de aangepaste statuten. Het bestuur is daarbij geholpen door 

vrijwilligers Toon van Osta en Lorenzo Janssens. Gezien de status is er in formele THOR 

documenten nog niets terug te vinden. 

Echter door de sub-kritische bezetting van het bestuur, met name door het niet (meer) 

hebben van een vaste voorzitter en secretaris kon het werk geen voortgang meer hebben, 

en is het gestaakt totdat er een adequate bestuur bezetting is. Het neemt niet weg dat het 

bestuur in de geest van de WBTR aanpassingen in haar werkwijze gebracht heeft of nog 

brengt, bijv. het communiceren van bestuur-verslagen aan de afdelingen, bespreken van 

mogelijke belangenverstrengeling en discussie over bevoegdheid en verantwoordelijkheid 

richting afdelingen. 

---------- 

Vraag 2: 

Ad 4. Inzake de tegemoetkoming naar leden omtrent niet genoten sportmogelijkheden als 

gevolg van coronamaatregelen is in de ALV i.p.v. vermindering of terugbetaling contributie 

het idee geopperd om iets leuks aan te bieden aan leden in het licht van ledenbinding. 

Vraag :  Is het al zicht op en zo ja in welke vorm ? 

Antwoord: 

Initiatieven van leden en afdelingen zijn bijzonder welkom. Het vieren van het jubileum door 

Nordic Walking is natuurlijk ook zo’n activiteit. 

---------- 
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Vraag 3:  

Ad. 9. De afdeling Gym heeft geen eigen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting 

op.  Wie coördineert c.q. is het aanspreekpunt voor de diverse gymgroepen ? 

Antwoord: 

Het aanspreekpunt is de verenigingsmanager. Zij coördineert met de trainers de 

trainingstijden en -accommodatie. De penningmeester stelt de begroting (trainerskosten en 

accommodatie) en rapporteert over de voortgang hiervan. Het bestuur ziet echter liever dat 

er een separaat bestuur is voor de afdeling.   

---------- 

Vraag 4:  

Ad. 12. Afschrijvingen op materialen van de wedstrijdsport moeten niet ten laste komen van 

de hele vereniging maar ten laste van de afdeling wedstrijdsport. De penningmeester is het 

daar mee eens maar wil dit pas doorvoeren bij de begroting 2022. Is hier in de begroting 

2022 daadwerkelijk rekening mee gehouden en in welke post zijn de afschrijvingen 

opgenomen?  

Antwoord: 

Na de discussie in de ALV heeft de penningmeester de situatie teruggedraaid naar de 

oorspronkelijke, in afwachting van nadere discussie en besluitvorming door de volgende 

penningmeester. Dit betekent dat aangeschafte materialen over 2020 en 2021 niet centraal 

worden afgeschreven tot nader order, en dat de boekhouding daarop is aangepast. De 

begroting voor 2022 bevat derhalve geen afschrijvingspost voor materialen aangeschaft 

rechtstreeks door wedstrijdsport (posten boven € 500).  

Zoals duidelijk werd op de ALV is er nog een andere principiële discussie. Zijn het materialen 

die behoren bij de accommodatie of niet. Zo ja, dan zou in feite de gemeente die moeten 

aanschaffen, en daarop afschrijven. Dit dient eerst nagegaan te worden, maar door 

ontbreken van bestuurscapaciteit is deze vraag nog niet beantwoord. 

---------- 


