
ALV THOR 13 december 2021 
 
Agendapunt 12 Voorstellen van de leden 
 
Van : Rudy Weemaes 
 
INLEIDING. 
 
In 2013 werd een nieuw contributiestelsel ingevoerd wat als uitgangspunt kende dat iedere 
afdeling zijn eigen lasten zou dienen te dragen. 
In 20…(?0 werd door de ALV besloten dat “onze jeugd” moest worden ontzien en werd het 
fenomeen “interne subsidiering” ingevoerd. Dat impliceerde dat alle contributie betalende 
leden van THOR aan deze interne subsidie zouden gaan bijdragen. 
 
In de afgelopen jaren kon na genoeg ieder jaar met een positief exploitatiesaldo worden 
afgesloten en dienden de contributies – naast prijsindex-indicaties - niet noemenswaardig te 
worden verhoogd. 
 
En toen kwam corona ! Gevolg : Thor kon zijn leden niet meer die sport-/spelactiviteiten 
bieden die zij gewoon was aan te bieden met als resultaat sterk teruglopende 
ledenaantallen. Gevolg daar weer van was dalende contributie-inkomsten. 
Dank zij overheidssteun kon Thor het hoofd boven water houden. 
 
Maar nu deze overheidssteun is weggevallen moest voor de Begroting van 2022 worden 
besloten de ALV een niet geringe contributieverhoging voor te stellen ! 
En deze voorgestelde verhoging is zelfs nog ontoereikend om een sluitende begroting te 
kunnen realiseren ! De voorgestelde verhoging wordt als noodzakelijk aangemerkt om op 
weg te kunnen gaan naar een sluitende begroting. 
 
Omdat te verwachten is dat de komende jaren het getij van afnemend ledenaantal nog niet 
zal keren acht ik het moment daar om tot een kritische bezinning te komen. 
Deze bezinning is mede ingegeven vanuit mijn verwachting dat bij ongewijzigd beleid deze 
contributieverhoging nog niet de laatste zal zijn teneinde te komen tot een sluitende 
begroting. 
Deze noodzaak tot kritische bezinning is mede ingegeven door mijn zorg omtrent de 
toekomst van onze vereniging ! 
 
In het licht van bovenstaande overwegingen wil ik onderstaand VOORSTEL aan het Bestuur 
voorleggen en verzoek het bestuur dit voorstel in stemming te willen brengen in de ALV 
van 13 december a.s. 
 
 
 
 
 
 
 



VOORSTEL ALV 13-12-2021 : 
 
Vaststellende dat 
 

a. Voor de Begroting 2022 wordt voorgesteld om de basiscontributie met  € 15,00 te 

verhogen om op weg te gaan naar een sluitende begroting; 

b. De reden van deze verhoging wordt bepaald door het stijgend totaal aan algemene 

lasten in relatie tot het afnemend aantal leden; 

c. De Interne subsidie Jeugd een structureel onderdeel is van deze algemene lasten en 

voor 2022 een bedrag omvat van € 10.710 

d. De voorgestelde verhoging van de basiscontributie impliceert dat dat - omgerekend 

per contributie betalend Thor lid - een bedrag van € 9,25 vraagt om deze interne 

subsidie voor de jeugd te dekken; 

e. In de begrote doelsubsidies en Grote Clubactie een bedrag is opgenomen van € 3591 

jeugdsubsidies van de Gemeente Roosendaal; 

f. Jaarlijks een bedrag van circa € 2500 Gezinskortingen wordt uitgekeerd wat in de 

post Overige contributiekosten is begroot en daardoor eveneens ten laste komt van 

alle leden en derhalve niet wordt toegerekend naar de afdeling wedstrijdsport; 

g. Twee jaar geleden een Verbeterplan Jeugdatletiek is goedgekeurd waarvoor 3 jaar 

lang een niet onaanzienlijke bijdrage uit algemene middelen werd gevraagd en 

waarover voor de begroting van 2022 de hoogte van deze extra bijdrage in een later 

stadium mededelingen worden gedaan; 

h. De afdeling wedstrijdsport de enige afdeling is waarbij structurele lasten – interne 

subsidie, gezinskorting en bijdrage Verbeterplan Jeugd – niet toegerekend worden 

naar de afdeling maar tot algemene lasten en daardoor ten laste komen van alle 

contributie betalende leden; 

i. De eerste opzeggingen- gerelateerd aan deze voorgenomen contributieverhogingen -

reeds zijn ontvangen; 

 

Ben ik van mening dat 
 

a. De tijd rijp is om het gegeven van de interne subsidie aan kritische reflectie te 

onderwerpen; 

b. De tijd rijp is om recht te doen aan de uitgangspunten van het nieuwe 

contributiesysteem waarbij iedere afdeling zijn eigen lasten draagt; 

c. In een jaar waarin de basiscontributie met € 15 en de afdelingscontributies met € 4 

tot € 8 moeten worden verhoogd je je kunt afvragen hoe gerechtvaardigd deze 

interne subsidie nog is ? 

d. Je je kunt afvragen hoe gerechtvaardigd het nog is om de Gezinskortingen te 

verlenen en ten laste te brengen van alle leden; 

e. Van contributie betalende leden in redelijkheid niet verwacht kan worden dat zij 

van de voorgenomen basiscontributie verhoging een bedrag van € 9,25 betalen om 

de interne subsidie aan de jeugd te financieren als ook een bedrag van € 2,15  

betalen om de Gezinskortingen te financieren; 



En stel daarom voor : 
 

1. Te besluiten tot stopzetting van de interne subsidie met ingang van het 

begrotingsjaar 2022; 

2. Te besluiten om de Gezinskortingen met ingang van de begroting 2022 eveneens 

stop te zetten; 

 

Wanneer bovengenoemde voorstellen naar het oordeel van het Bestuur onverhoopt op 
basis van moverende redenen niet aan de ALV ter goedkeuring kunnen worden 
voorgelegd  

 

Stel ik voor  

 

3. Te besluiten dat de hoogte van de interne subsidie met ingang van het 

begrotingsjaar 2022 afhankelijk wordt gemaakt van het te verwachten 

begrotingsresultaat en derhalve niet meer als algemene last wordt opgenomen in de 

begroting; 

4. Te besluiten om de Gezinskortingen met ingang van de begroting 2022 ten laste te 

brengen van de afdeling wedstrijdsport zodat recht gedaan wordt aan de 

uitgangspunten van het destijds ingevoerde contributiesysteem 

 

en verzoek het Bestuur bovenstaande voorstellen onder agendapunt 12 in stemming te 
brengen in de ALV van 13 december a.s. 
 
Antwoord. 
 
Helaas is het niet mogelijk om jouw voorstel tijdens de eerstkomende ALV in stemming te 
brengen. De termijn voor het indienen van voorstellen is verstreken. Het is niet verantwoord 
om hiervan af te wijken bij onderwerpen als deze. De consequenties van de wijzigingen 
kunnen zo ingrijpend zijn dat er een degelijk onderbouwde meningsvorming aan vooraf moet 
kunnen gaan. Gelet op de nog beschikbare tijd is dat onmogelijk  
Het systeem interne subsidie is al jaren bekend, alleen zijn er nu aangepaste getallen voor 
2022. Men kan zich niet beroepen op het ontbreken van de nodige gegevens. Er zijn 
voldoende gegevens van voorgaande jaren bekend.  
Het bestuur wil eerst de mogelijkheid hebben te bekijken  hoe zwaarwegend het issue 
interne subsidie is voor de leden . Ze kan dan  besluiten een studie naar alternatieven in te 
stellen (na goedkeuring voorjaars ALV) voor het huidig systeem, waarbij alle stakeholders 
betrokken worden.  
 
 


