
Ledenvoorstel ALV 
 
Voorstel 1 
Tijdens ons overleg met de afdelingsvoorzitters d.d. 25 maart jongstleden, is door de 
afdeling recreatie het voorstel gedaan om de afdelingscontributie van 1 kwartaal 
terug te betalen dan wel niet te innen. 
Dit voorstel is gebaseerd op het gegeven dat we gedurende het eerste kwartaal niet 
konden sporten vanwege corona-maatregelen.  
 
Reactie hoofdbestuur:  
Als hoofdbestuur zijn we in beginsel niet tegen. Wel maken we hierbij een 
aantal kanttekeningen, te weten: 
 
1. De ontvangen en de toegezegde overheidssubsidies zijn niet bedoeld om uit te 
keren, maar om de coronacrisis te overleven. Dus om ons door de crisis heen te 
helpen en doorlopende personeelskosten en vaste lasten te kunnen betalen en het 
gemis van kantine- en andere inkomsten te compenseren. 
 
2. De meeste contributies zijn dit jaar niet of in geringe mate verhoogd, terwijl 
vanwege inflatie de inkopen (zoals voor de kantine) en kosten wel jaarlijks in prijs 
stijgen en we voor het lopend jaar een groot begrotingstekort hadden voorzien. 
 
3. Zonder overheidssubsidies is er een verlies van € 50.000,00 begroot voor 2021. 
Naar nu blijkt, ontvangt THOR ook in 2021 een aanzienlijke subsidie, die bij het 
opstellen van de begroting nog niet te voorzien was. 
 
4. Gelet op het bovenstaande, kan er geen sprake zijn van kwijtschelding van de 
basiscontributie, omdat deze juist de vaste lasten dekt van de vereniging. Dus de 
eventuele financiële compensatie betreft duidelijk alleen de afdelingscontributie. Dit 
maximaal over 1 kwartaal. 
 
5. We willen de jeugdatletiek uitsluiten van kwijtschelding contributie. Voor de 
jeugdatleten zijn immers de meeste activiteiten doorgegaan ( met de daarbij 
behorende kosten ). 
 
6. Per lid gaat het om een klein bedrag, maar voor Thor in zijn totaliteit spreken we 
toch over ca. € 15.000,00. 
 
7. In dit verband zou u zich ook af kunnen vragen: is het niet ludieker en 
sympathieker om straks als alles weer volledig open mag, onze leden op een 
hartelijke en sympathieke manier te verwelkomen en activiteiten ter bevordering van 
ledenbinding extra te stimuleren (en ook extra kosten te maken). Wellicht hebben 
jullie daar ideeën over en willen jullie ons hiermee helpen?? 
 
 
Voorstel 2 
De sportkantine is een belangrijke ontmoetingsplaats voor onze leden. Derhalve 
verdient dat de nodige aandacht. 
THOR is blij dat de kantine weer terug open mag en wil graag laten merken dat ze 
blij is haar leden weer te mogen ontvangen. Hoe ? 



- Aankleding kantine in diverse thema’s: EK voetbal, Olympische spelen, etc.   
Speel dus in op actuele thema’s. 

- Kijk naar div. acties/evenementen landelijk of regionaal of dit ook iets is voor 
aandacht in de kantine 

- Acties van toeleveranciers in de kantine, nieuwe drankjes/hapjes uitproberen 1 
of 2x per jaar 

- Wat is er mogelijk om bijv. kantineprijzen nog niet te verhogen of contributie 
nog niet te verhogen (dit ipv contributie-teruggave) 

- De houten banken bij de Rugby zijn heel leuk opgeschilderd. Dat zou ons 
terras ook mooi opvrolijken. Tevens zijn de houten splinters weg en de banken 
zijn beter beschermd tegen weersinvloeden. 

- Zet nog wat leuke verrijdbare plantenbakken weg op het terras. 
- Aandacht voor de verlichting (helder licht bij vergaderen en dimlicht voor sfeer 

in de avond) De verlichting in de kantine is dimbaar en dus gebruik van 
maken. 

- In de kaarthoek een schemerlamp plaatsen. Huiselijk en sfeervol. (wie heeft er 
nog een over thuis? Liefst met LED-lamp) 


