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Roosendaal, juni 2021 

 

Onderwerp: Jaarverslag 2020 

 

 

Dames en heren, 

   

In overeenstemming met artikel 15, lid 2 en artikel 16, lid 2b, van de statuten, alsmede artikel 20, lid 14 van het 
Huishoudelijke Reglement van THOR, bieden wij u hierbij het jaarverslag 2020 aan. Daarmee legt het bestuur 
verantwoording af over het in het boekjaar 2020 gevoerd beleid.  
Daarnaast zijn in dit jaarverslag de verslagen van de afdelingen, de verenigingsmanager en een aantal 
werkgroepen opgenomen.  
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur THOR  
 
Dhr. W. Louwerse, voorzitter 
Dhr. F. Zacht, bestuurslid relatiebeheer 
Dhr. F. Altena, penningmeester 
   
Mw. Y. Langen-van Overveld, verenigingsmanager 
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Voorwoord Jaarverslag 2020 

 

Graag kijk ik terug op het jaar 2020. Een jaar dat onze vereniging sterk beperkt heeft in haar activiteiten. Dit 
vanwege allerlei corona gerelateerde maatregelen, die wij op moesten volgen. 
Gelukkig hebben we ook mogen constateren dat we veel trouwe leden hebben, die THOR door dik en dun bleven 
ondersteunen met hun lidmaatschap en betrokkenheid. Doordat veel activiteiten niet door konden gaan en onze 
kantine langdurig gesloten was, liepen onze inkomsten snel terug. Gelukkig heeft onze penningmeester het optimale 
gedaan om met succes diverse overheidssubsidies te declareren. Hierdoor konden we het jaar toch nog afsluiten 
met een positief financieel resultaat. 
 
Ondanks dat er nauwelijks activiteiten konden worden georganiseerd, waren toch een aantal vrijwilligers en 
(afdelings)bestuurders druk bezet met het implementeren van allerlei maatregelen, die vervolgens door onze 
overheid regelmatig aangepast werden. Verder waren er zaken als het virtueel uitzetten van looproutes, fit 
oefeningen, het contact onderhouden met onze leden en het nadenken over de toekomst van onze vereniging, zoals 
het terugwinnen van een aantal leden. 
 
De door het hoofdbestuur ingestelde corona-managementteam (het CMT) had de ondankbare taak om allerlei 
sportmogelijkheden binnen THOR af te gelasten en vervolgens te kijken naar wat binnen THOR nog wel mogelijk 
was. Daar naast is het CMT aan het nadenken over de vraag, hoe we THOR na de volledige opening weer nieuw 
leven in kunnen blazen. Dit alles in nauw overleg met onze afdelingsbestuurders, trainers en andere betrokkenen. 
Verder was het een meevaller dat wedstrijdsport, weliswaar met wisselende beperkingen, grotendeels door kon 
gaan met sporten en trainingen. 
 
Graag wil ik iedereen bedanken, die zich het afgelopen jaar voor al deze zaken ingezet heeft. 
 
Evenals vorige jaren zijn er nog steeds zorgwekkende ontwikkelingen te zien, zoals de terugloop van het ledenaantal 
alsmede de afnemende bereidheid van een aantal leden om zich als vrijwilliger in te zetten voor het verenigingswerk. 
Voorbeelden hiervan zijn het tekort aan kantine vrijwilligers en het invullen van vacatures binnen de 
afdelingsbesturen en het hoofdbestuur. 
 
Tot slot zijn we trots je dit fraaie jaarverslag te kunnen presenteren, waarin de verslagen zijn opgenomen van de 
verenigingsmanager en 5 afdelingen, te weten: wedstrijdsport, recreatiesport, wandelen, en nordic walking. 
Daarnaast treft u de verslagen van de tuchtcommissie, een aantal werkgroepen en van de georganiseerde 
evenementen. 
 
Veel leesplezier! 
Namens het hoofdbestuur, 
Willy Louwerse, voorzitter 
Mei 2021 
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Bestuursverslag  

2.1 Verenigingsstructuur 

 

Per ultimo 2020 telde de vereniging 1265 (2019:1422) leden verdeeld over zes afdelingen. Heel veel leden zetten 

zich als vrijwilliger op de een of andere manier in voor de vereniging en/of zijn lid van een van de vele werkgroepen 

en commissies of bestuurlijk actief. De hiërarchische verenigingsstructuur is in het organogram (vastgesteld op 13-2-

2018) hieronder schematisch weergegeven. 

 

2.2 Bestuur  
 
Ook bestuurlijk was 2020 een pittig jaar. Voorzitter Willy Louwerse was bereid om zijn zittingsperiode nog ’n jaartje te 
verlengen. Ingrid Harijgens moest in november om gezondheidsredenen afscheid nemen als bestuurslid facilitair. 
Secretaris Wil Hectors is conform het schema in november afgetreden. We zijn hen bijzonder veel dank verschuldigd 
voor hun inzet. Onvervulde vacatures waren er verder voor de volgende functies: Communicatie/PR en Sportbeleid. 
 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020: 
 

Naam Functie Gekozen 

ALV 

Aftred/herkozen Aftredend 

Willy Louwerse Voorzitter 25-6-2018 Juni 2020 Juni 2021 

Frank Altena  Penningmeester  25-11-2019    Nov 2021  

Wil Hectors Secretaris 28-11-2016 Nov 2020 Nov 2020 

Fred Zacht Bestuurslid Relatiebeheer  25-11-2015  Nov 2021 



THOR jaarverslag 2020 
Pagina 3 

 

  

 

 

Ingrid 
Harijgens  

Bestuurslid Facilitair  25-11-2019   Nov 2020 vervroegd 

Vacature  Bestuurslid 
Communicatie/PR  

   

vacature Bestuurslid Sportbeleid    

 
 
Vergaderingen 
Het hoofdbestuur heeft iedere maand, behalve in augustus, overleg gevoerd. Vanaf april werd digitaal vergaderd via 
Zoom. Er was  slechts één algemene ledenvergadering, nl. op 23 november. Deze vergadering werd via Zoom 
gehouden en werd bijgewoond door 17 leden.  
Naast de bestuursvergaderingen heeft het bestuur 1 keer vergaderd met de afdelingen, nl. in maart. Zonder 
secretaris vanaf november was een flinke aderlating. Gelukkig was Annette van Bruinessen bereid om de 
bestuursverslagen te blijven maken alsmede het verslag van de ALV. In het bestuur heeft Annette niet alleen de rol 
van notulist, maar heeft ze tevens een zeer nuttige inbreng bij diverse onderwerpen. Annette is inmiddels door de 
wol geverfd en levert met haar grote kennis van vereniging en bestuur een belangrijke bijdrage tijdens de 
vergaderingen. 
 
 
CMT (Corona Management Team) 
In maart werd heel Nederland verlamd door de wereldwijde Covid-pandemie. Er volgde een periode waarin in een 
hoog tempo allerlei maatregelen werden afgekondigd door de overheid die ook gevolgen hadden voor THOR. Om 
snel te kunnen schakelen is  meteen een team geformeerd bestaande uit Fred Zacht en Yvonne Langen. 
Op de volgende pagina een verslag van het CMT. 
 
Ondertussen is hard doorgewerkt aan het veiligheidsplan met o.a. de invoering van de VOG (verklaring omtrent het 
gedrag) voor alle trainers en bestuurders. Beleidsplan 
 
Juni 2020 
Yvonne Langen, wn secretaris 
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Verslag van het Corona Management Team (CMT) 

 

27 februari hebben we in Nederland de eerste Covid patiënt. 

In maart werd heel Nederland verlamd door de wereldwijde Covid-pandemie. Er volgde een periode waarin in een 

hoog tempo allerlei maatregelen werden afgekondigd door de overheid die ook gevolgen hadden voor THOR. Om 

snel te kunnen schakelen is  meteen een team geformeerd bestaande uit Fred Zacht en Yvonne Langen. Het was 

aftasten wat nog kon en mocht. ‘Voorlopig allemaal maar voor korte duur’, zo dachten we.  

11 maart adviseert NOC/NSF alle sportwedstrijden af te gelasten. 

13 maart nam THOR het besluit het THOR-honk te sluiten tot 31 maart. 

16 maart besluit NOC/NSF: alle sportaccommodaties sluiten. Sporten buiten de accommodatie wordt ook verboden. 

De dagen daarna werd besloten de Avondvierdaagse niet door te laten gaan. De Halve Marathon van Rsd. mocht 

geen verplichtingen aangaan tot nader orde en er zou een radiostilte zijn tot 5 april. Er was nog hoop. 

24 maart besluit de gemeente sportpark Vierhoeven af te sluiten voor bezoekers en sporters per 26 maart. 

1 april brief van de voorzitter waarin loyaliteit van de leden gevraagd wordt m.b.t. het betalen van de contributie. 

6 april wordt besloten de Halve Marathon definitief niet door te laten gaan. 

10 april een brief naar de afdelingen met het verzoek de leden andere activiteiten aan te bieden. 

Een oud-lid van THOR biedt aan hierbij wat ondersteuning te bieden vanuit haar bedrijf. Tijdens een Zoom overleg 

passeren er talrijke suggesties. 

Routes langs agrarische bedrijven, foto’s aanleveren van gelopen routes, loopmaatjes matchen, digitaal koffiepraatje 

organiseren, work outs aanbieden enz. 

22 april overleg met de afdelingen om alternatieve activiteiten aan te bieden. 

29 april. De jeugd mag weer sporten. CMT (Corona management team) pleegt overleg met de jeugdtrainers. 

Protocollen worden opgesteld. Ouders brengen kinderen tot de poort. Opstelvakken op het parkeerterrein. 

Verkeersregelaars ingezet. 

Op zoek naar desinfecteermiddelen. 

Vanaf 11 mei mag er weer buiten gesport worden. Gym gaat ook buiten sporten. 

Er moest een digitaal inschrijfsysteem gezocht worden. Voor THOR een onbekend terrein. Het werd SuperSaaS. Op 

7 mei een overleg met de afdelingen via Zoom om alles toe te lichten.  

THOR start weer op 18 mei vanaf het parkeerterrein van de Lodge. Alle looptrainers moesten voorzien worden van 

een EHBO setje met handschoenen. Er was een groot tekort aan handschoenen en áls je er al kon vinden was de 

prijs torenhoog. 

Op 1 juli ging Vierhoeven weer open en mocht het terras en kantine weer gebruikt worden, mits voldaan aan de 

strenge voorwaarden. Looproute aangebracht in de kantine en in de gangen. Toiletten en douches afgeplakt om 1,5 

m afstand te kunnen aanhouden.  

Vanaf 10 juli mochten ook de douches weer open. 

Het aantal leden dat inschreef voor de trainingen bleef achter bij de verwachtingen. De afdelingen gingen op zoek 

naar alternatieven. Daarom werd er een enquête uitgezet om te kijken wat de leden van de regelingen vonden en 

welke verbeterpunten er waren. 

 

2 oktober overleg afdelingen m.n. over de uitslag van de enquête. SuperSaaS verder optimaliseren voor de leden.  

Helaas weer voor korte duur. In oktober weer stapje terug. 

De regenboogvlag hijsen met Ellie Lust en wethouder Klaar  Koenraad op de coming out dag 11 oktober moest 
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gecanceld worden.  

Vanaf 14 oktober weer veel beperkingen. Kantines en kleedkamers weer sluiten. Alleen sporten in groepjes van 4. 

Overleg met de veiligheidsregio was nodig om tot een duidelijk protocol te komen. 

Op 23 november ALV digitaal via Zoom met 17 deelnemers. 

25 november volgende obstakel; samenscholingsverbod in Roosendaal. 

Op 15 december moesten alle afdelingen, behalve de jeugd, weer stoppen met het aanbieden van sportactiviteiten.  

 

CMT 

Yvonne Langen/Fred Zacht 
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Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 november 2020 

 

Algemene Ledenvergadering THOR, 23 november 2020. 19.30 (via Zoom) 

Deelnemend zijn 17 stemgerechtigde leden 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter heet allen welkom. Het zal voor een aantal mensen nog wat onwennig zijn om op deze manier te 

vergaderen. Hij wil alle deelnemers vragen vooral gedisciplineerd te vergaderen en te proberen niet door elkaar 

te praten.  

Stemmen zal digitaal gaan, daarvoor wordt er een poll in een pop-up schermpje getoond. De uitslag is ook direct 

voor allen zichtbaar. Als er machtigingen zijn, zal er in twee of meer rondes worden gestemd. Alleen degene die 

machtigingen hebben vullen de volgende rondes in. 

Alle stukken voor de vergadering zijn op de website te vinden. 

T.b.v. de notulist wordt een opname gemaakt, die niet langer bewaard zal worden dan noodzakelijk is.  

Corona is een flinke uitdaging geweest. Het bestuur wil allen die meegewerkt hebben de steeds veranderende 

overheidsmaatregelen te implementeren, met name het CMT, hiervoor dan ook een groot compliment geven. Er 

zijn een korte periodes geweest dat er helemaal niet gesport kon worden. Inmiddels kunnen alle afdelingen onder 

bepaalde voorwaarden weer sporten, maar de beslissing om dat ook daadwerkelijk te doen ligt bij de afdelingen 

en de individuele sporters. Niet alle afdelingen zijn ook weer begonnen.  

Gelukkig heeft THOR veel trouwe leden, maar er hebben toch duidelijk meer mensen hun lidmaatschap 

opgezegd dan andere jaren.  

Corona heeft heel wat organisatorische problemen met zich meegebracht en  

Bijeenkomst van het hoofdbestuur met bestuur Halve Marathon. Zij zijn aan het nadenken hoe de halve marathon 

in 2021 in het licht van Corona toch door zou kunnen gaan. In verband met mogelijk dan geldende maatregelen 

hebben zij een aantal scenario’s gepresenteerd. Het hoofdbestuur heeft een aantal aanbevelingen gedaan, bijv. 

‘denk er serieus over na om de HM te verplaatsen naar eind augustus/begin september. De kans dat het dan 

door kan gaan is groter dan in het voorjaar. 

Gesprek met de organisator van de Avondvierdaagse. Deze geeft aan nog te weinig te kunnen overzien. In het 

begin van het nieuwe jaar wordt gekeken hoe het er dan uitziet en dan te overleggen met de gemeente om te 

bekijken wat er mogelijk is. 

Herdenking overledenen. Dit jaar zijn overleden: Pieternel van der Gaarden (wandelen), Anton Schütz (JdB), Nick 

Brand (gym), Hein Manné (NW) en Loek Simons (JdB). Voorzitter vraagt een ogenblik stilte om hen te 

herdenken.  

Vermelden jubilarissen. Bijzondere vermelding verdienen: 

Toos van Eekelen – Aarts, 70 jaar lid. 

Chris Wouters, Antoon Roovers, Piet Vroman, Ben Vromans, Jan Verbraak, Cees Rommens zijn 50 jaar lid.  

40 jaar lid zijn Ine Vermeulen – de Nijs, Bep Broodwinner – Schulp, John Mannie, Eddy Nieuwlaat en Gonnie 

Jansen – Simons. 

Verder zijn er 23 mensen 25 jaar lid. Alle jubilarissen zijn op de website vermeld 

Allen hebben een mooi boeket en de versierselen die bij hun jubileum horen, ontvangen. 

 

2. Notulen ALV 25 november 2019 

agendapunt 8: Beleidsplan 2020-2024. Jos Smits mist in de stukken van de vergadering een verantwoording wat 

in 2020 is gerealiseerd en wat het bestuur in 2021 van plan is aan te pakken. Het bestuur heeft onder meer door 

corona, maar zeker ook door het aantal stijgende vacatures in het bestuur, verzuimd dit punt voor te bereiden en 

belooft het in de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken en op de website te plaatsen.  

agendapunt 8, laatste regels: Rudy Weemaes vraagt hoe het staat met zijn suggestie voor een 

dementievriendelijk THOR? Het bestuur heeft prioriteit gegeven aan het draaiende houden van de vereniging. 

Ook dit is een van de dingen die niet besproken zijn. Ook dit zal binnenkort in de bestuursvergadering aan de 
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orde worden gesteld. 

agendapunt 10: Rob van Mechelen wijst erop dat de tegemoetkoming van de Vrienden van THOR niet onbeperkt 

is. Volgens Rob nog vijf jaar. Penningmeester beaamt dit. Rob: het zou handig zijn om dit te vermelden. 

Verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

Notulen ALV 17 februari 2020 

Dennis Matthijssen: de opmerking in de laatste regel pagina 2: ‘we zijn toch één THOR?’ verbaast Dennis. 

Wellicht kunnen we als corona voorbij is actie ondernemen om de verbondenheid in de vereniging terug te 

brengen. Hij is bereid hierover mee te denken. Rob van Mechelen waarschuwt dat dit niet zonder slag of stoot zal 

gaan. En het zal moeilijker worden naarmate het aantal afdelingen groeit. Overigens vindt Rob dat de cohesie de 

laatste jaren wel is gegroeid. 

Verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Evaluatie van de jeugdatletiek. Dit stuk staat op de website. Alle vragen zijn door de penningmeester beantwoord. 

De wedstrijdsport heeft binnen de mogelijkheden bijzonder goed gepresteerd. De begin dit jaar toegezegde 

bedragen moeten naar de mening van het hoofdbestuur dan ook gecontinueerd worden.  

Jos Smits is het daar niet mee eens. Hij is erg ontevreden over de evaluatie. Er zijn nergens harde getallen te 

vinden, men zegt overal mee bezig te zijn, maar het is zo zacht als boter. Ook al is het een moeilijk jaar en ook al 

is het jaar nog niet voorbij, men kan toch een tussenevaluatie geven, bijv. “we zoeken 10 trainers, we zijn een half 

jaar verder. Door de omstandigheden zijn er geen vijf, maar wel vier gevonden”. En over niet communiceren met 

de ouders, omdat zij niet langs de baan mochten staan: daarvoor had ook een andere weg gezocht kunnen 

worden. 

Floris Terhell brengt daar tegenin: begin juli en begin oktober is er een evaluatie geweest. Daarin is beschreven 

wat er gebeurd is. De doelstellingen waren doelstellingen per jaar en niet per kwartaal. Na afloop van het eerste 

volle jaar zal deze evaluatie zeker plaatsvinden. 

Jos Smits: tot nu toe is niet bewezen dat de afdeling wedstrijdsport de verantwoordelijkheid die ze hebben 

gekregen ook aan kunnen. Hij is het dan ook niet eens met de toekenning van de toegezegde bedragen. 

Dennis Matthijssen vraagt zich af of er wel een concreet, smart geformuleerd, doel is. 

Floris Terhell: vooraf zijn er doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het aantal leden, de deelname aan 

wedstrijden en deelname aan activiteiten. Deze zijn echter allemaal verstoord door corona. Tegen de trend in is 

de afdeling zelfs nog enigszins gegroeid, wat al een mogelijk positief resultaat is. Aan het eind van het eerste 

kwartaal van 2021 zal gekeken worden waar we staan en wat de cijfers dan zijn. 

Rob van Mechelen begrijpt de reactie over concrete cijfers. Floris heeft daar al iets over gezegd. Maar waar 

mogelijk zijn er wedstrijden bezocht. Het lijkt Rob dan ook nog veel te vroeg om, gegeven de situatie, hier nu 

harde noten over te kraken en hij zou de vergadering dan ook willen adviseren nog even af te wachten.  

Jan Piek vindt dat je altijd per kwartaal kunt laten zien wat de trend is, ook al haal je de doelstellingen niet. Nu is 

het niet mogelijk voor de ALV om tussentijds te controleren. Kortom: hij wil graag cijfers zien, maar geeft tegelijk 

aan de afdeling daaraan niet op te hangen.  

Dennis Matthijssen: ik vind het niet fair om Floris daarmee nu te overvallen. Hij had er niet op gerekend om alle 

cijfers nu te moeten overleggen. We kennen de ambities van de afdeling, maar wil wel pleiten voor een 

cijfermatige evaluatie per kwartaal. 

Ton van der Burgt vindt het wel vreemd dat de vergadering nu zonder goede evaluatie moet beslissen over de 

continuering van de subsidie. Hij zou willen voorstellen om de beslissing nog even op te schorten net als Rob van 

Mechelen (zie hierboven).  

Jos Smits brengt daar tegenin: in de februarivergadering is afgesproken dat het deze ALV weer in stemming zou 

worden gebracht. 

Voorzitter: maar de situatie is wel heel erg gewijzigd. Penningmeester merkt op dat de subsidie voor de 

wedstrijdsport in de begroting is opgenomen en er bij agendapunt 6 in deze vergadering over gestemd kan 
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4. Jaarverslag 2019 

Jos Smits vraagt zich af, waarom dit concept jaarverslag heet? Omdat het nog officieel goedgekeurd moet 

worden? Maar het bestuur zegt Jos, stelt het vast, dan is het geen concept meer. En dan kan de ALV het 

goedkeuren. 

Rob van Mechelen heeft het met interesse gelezen: alle waardering voor dit jaarverslag. Het is t.o.v. voorgaande 

verslagen toch weer gegroeid. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Jaarrekening 2019 

Verslag kascommissie: De kascommissie adviseert de ALV het bestuur te déchargeren.  

Jos Smits heeft geen verslag van de kascommissie gezien. Penningmeester deelt het verslag van de 

kascommissie op het scherm. Er zijn geen vragen. Het verslag zal op de website worden gepubliceerd.  

Het bestuur wordt gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 

Rob van Mechelen merkt nog wel op dat dit soort verslagen bij de stukken voor de ALV gevoegd zouden moeten 

zijn! Penningmeester: ook dit is door corona vertraagd en mede door ziekte van de voorzitter van de 

kascommissie pas in een heel laat stadium gereedgekomen. 

Verkiezing kascommissie: Mirjam van der Grift is aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter vraagt of er iemand 

van de hier aanwezigen deze taak op zich wil nemen. Jos Smits merkt op dat we met een wel erg magere 

vertegenwoordiging van de leden bijeen zijn. Is het niet beter deze vraag aan alle leden te stellen in de 

Nieuwsbrief, en tegelijk mogelijke kandidaten zoeken in de vrijwilligersdatabase? Geen van de aanwezigen stelt 

zich beschikbaar. Rob van Mechelen belooft dat het bestuur bij hem mag terugkomen, wanneer er ook buiten de 

vergadering geen kandidaat zich meldt.  

Voorzitter bedankt Mirjam van der Grift voor haar werk in de kascommissie en vraagt haar deze ook aan de 

andere leden over te brengen.  

Mirjam maakt van de gelegenheid gebruik om de penningmeester te complimenteren met de wijze waarop hij de 

boekhouding heeft gevoerd en de cijfers aan de kascommissie heeft aangeleverd. Het heeft de taak van de 

kascommissie aanzienlijk verlicht. Ook geeft zij aan bereid te zijn om de penningmeester met hand en 

spandiensten ter zijde te staan, mocht dat nodig zijn. 

 

6. Vaststellen begroting en contributiebedragen 2021 

Het is nog onduidelijk hoe 2020 gaat aflopen. Er zijn door corona sterk verlaagde kantine-inkomsten en ook 

vrijwel geen andere inkomsten uit evenementen, verhuur van de accommodaties enz. Ook zijn er teruglopende 

contributie-inkomsten, doordat er meer mensen dan normaal hun lidmaatschap hebben opgezegd. Aan de 

uitgavenkant zijn er veel minder uitgaven voor trainers en voorlopers. Er zijn minder huisvestingskosten door 

minder zaalhuur, lagere schoonmaakkosten enz. Het resultaat hiervan is dat bij afdelingen ongeveer € 17.000 

bespaard is, maar dat het tekort bij de vereniging naar verwachting ongeveer € 37.000 zal zijn. En als de kantine 

gesloten blijft wordt dit tekort nog groter.  

Daartegenover hebben we kunnen profiteren van tegemoetkomingen van de overheid. We hebben een beroep 

gedaan op regelingen die er zijn voor kleine bedrijven en de regelingen die specifiek voor sportverenigingen zijn. 

Het totaal dat tot op heden aan tegemoetkoming voor 2020 is toegezegd staat op ongeveer € 39.000. Daar zijn 

we als THOR erg blij mee! Alles bij elkaar optellend, is de verwachting dat we het jaar gaan afsluiten met een 

batig saldo van ongeveer € 10.000 tot 20.000. Wat gaan we hier mee doen? Het plan is dit in te zetten voor 2021.  

Het bestuur was van plan de contributie niet te verhogen, maar er zijn wel oude afspraken: indexeren van de 

basiscontributie en verhogen van de contributie voor de wedstrijdsport, omdat daar aparte afspraken mee zijn 

gemaakt.  

Voor Gym geldt dat de contributie de kosten voor de trainers niet dekken. Zelfs de verhoging tot  

€ 75,- is voor volgend jaar nog niet genoeg.  

Voorgesteld worden jaarcontributies als volgt:  

basis: €74,-, daarboven afdelingscontributie voor wedstrijdsport jeugd: € 63,-, voor wedstrijdsport senioren: € 87,-, 

voor recreatie € 51,-, voor wandelen: € 23,-, voor nordic walking: € 41,-, voor gym: € 75.- en voor jeu de boules: € 

8,- 
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Dennis Matthijssen merkt op dat de indexering net iets hoger is dan de indexering van de consumentenprijzen. 

Penningmeester: dat klopt, maar wij hebben te maken met verhogingen als bijv. 4% voor de schoonmaak, 

verhoging van de verzekeringen enz. 

Bijzonderheden: 

Voor nordic walking is een bedrag begroot voor het jubileumfeest (bijdrage € 500). 

Huisvesting algemeen: er is een reservering voor groot onderhoud toegevoegd. Jos Smits geeft aan dat er in 

2016 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt is door Verstand van het Pand. Daaruit blijkt dat er tot 

2020-2021 géén reservering voor groot onderhoud nodig is.  

Personeelslasten zijn geïndexeerd met 2%.  

In de post communicatie leden zitten begrepen: elektronische nieuwsbrieven, de gelukszakken voor nieuwe leden 

etc., met aan de inkomstenkant de inschrijfkosten van € 15,- voor nieuwe leden. 

Overige inkomsten zijn bijv. sponsorinkomsten. De facturen daarvoor (reclameborden langs de baan) zijn 

inmiddels verstuurd. 

De familiekortingen waren niet begroot, evenals de inschrijfkosten (€5,- per nieuw lid) voor de AU). Leden van de 

afdelingen wedstrijdsport en recreatie worden tegenwoordig automatisch lid van de Atletiek Unie. 

Penningmeester is van plan deze € 5,- door nieuwe leden met ingang van 2021 zelf te laten betalen.  

THOR betaalt de contributie voor de Atletiek Unie voor die mensen die een functie vervullen, bijv. juryleden, maar 

verder geen gebruik maken van de faciliteiten van THOR.  

Al met al geeft de begroting 2021 een negatief resultaat van meer dan € 51.000. Besloten is om het overschot 

van 2020 niet aan de leden uit te keren (er zijn leden geweest die vonden hier recht op te hebben, omdat veel 

lessen niet zijn doorgegaan), maar in mindering te brengen op het tekort voor 2021. Leden krijgen dan in die zin 

een ‘corona-compensatie’. Wellicht komt er ook van de gemeente nog een bedrag van € 5,- per lid. Dan blijft er 

nog een negatief saldo van € 26.600,-. Naar de mening van de penningmeester is dit voor een grote vereniging 

als THOR een aanvaardbaar tekort, het is geen bedrag dat nu tot zwaar ingrijpen aanleiding geeft. Al moet dit 

natuurlijk niet een paar jaar doorgaan.  

Jos Smits merkt op dat het tekort van 2021 dus ten laste gebracht wordt van de algemene reserves. 

Floris Terhell heeft in ieder geval geleerd dat de begroting van wedstrijdsport in het vervolg beter kan worden 

gesplitst in jeugd en senioren.  

Dennis Matthijssen: blijft de familiekorting? Afgesproken is dat die (voorlopig) zo blijft.  

De ALV keurt de begroting 2021 goed en stemt in met de voorgestelde contributiebedragen voor 2021. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Wil Hectors, secretaris is aftredend en niet herkiesbaar. 

Ingrid Harijgens heeft om gezondheidsredenen jammer genoeg moeten afhaken.  

Willy Louwerse, voorzitter was al aftredend in het voorjaar van 2020 en wilde niet herkiesbaar zijn. Maar gezien 

de nijpende situatie in het bestuur, er zouden nog twee leden, nl. een penningmeester en een bestuurslid 

relatiebeheer blijven, heeft hij besloten zich nog een half jaar beschikbaar te stellen.  

De ALV keurt zijn herbenoeming goed.  

Het hoofdbestuur heeft besloten een wervingscommissie samen te stellen. Zij kunnen het hoofdbestuur helpen bij 

het vinden van nieuwe bestuursleden.  

Het hoofdbestuur heeft contact met Norman van Mook. Hij wil het bestuur ondersteunen op het gebied van het 

sportbeleid, maar hij heeft geen definitieve toezegging gedaan om deel uit te gaan maken van het hoofdbestuur. 

Het is wel de bedoéling om hem t.z.t. in te lijven als bestuurslid sportbeleid. Op het gebied van communicatie is er 

contact met Hester vd Biggelaar die het bestuur wil ondersteunen op het gebied van communicatie. Ook hier is 

nog geen definitieve toezegging dat zij zal toetreden tot bestuur. Wel wil zij de komende tijd Yvonne helpen met 

het vormgeven van de Nieuwsbrief.  

 

8. Rondvraag 

Ingrid Lubbers maakt zich zorgen over het teruglopend ledenaantal. Corona, maar ook blessures worden vaak als 

reden van opzegging gegeven. Kunnen we aan de opzeggingen vanwege blessures iets doen? Bijv. door inzet 
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van een blessuretrainer. Of iets verzinnen op de baan om recreatieleden hun looptechniek te laten verbeteren? 

Rudy Weemaes: het is de vraag of blessures bij de recreatieleden voortkomen uit een verkeerde looptechniek. Bij 

de startcursus wordt veel aandacht aan looptechniek gegeven. Ook is er op de woensdagavond trainingen op de 

baan altijd aandacht voor de looptechniek.  

Thieu van Zundert: je weet niet altijd wie er is afgehaakt. Soms zie je mensen een aantal weken achter elkaar niet 

en komen ze daarna toch weer opdagen. Je kunt hen dan niet zo makkelijk naar de hersteltrainer doorverwijzen.  

Ondanks dat er in de Nieuwsbrief een uitgebreid stuk aan de hersteltrainer is besteed en aan het begin van 

trainingen af en toe wordt verteld dat er een hersteltrainer is, blijken toch veel mensen niet van zijn bestaan te 

weten. Er is op dit moment geen bestuurslid sportbeleid. Aangezien we niet weten wanneer die er wel zal zijn, 

kan daar niet op gewacht worden.  

Jan Piek: alle loopgroepen hebben een min of meer constante samenstelling. Is het geen idee om in iedere groep 

een ‘coördinator’ aan te stellen die in de gaten houdt wie er (wat langere tijd) afwezig is?  

Dennis Matthijssen: allereerst wil ik het bestuur bedanken voor al het werk dat er in deze corona-tijd is verzet!! 

Dennis hoopt dat de corona-tijd zal worden gezien als een kans: niets is zo gezond als sporten in de open lucht 

en niets is zo leuk om dat in een vereniging te doen, en niets is zo goed als dit te doen onder leiding van een 

goed opgeleide trainer/voorloper! 

Fred Zacht: we moeten als alles weer een beetje normaal is een grote campagne opzetten met stukken in de 

huis-aan-huis bladen en een mooie open dag. 

Thieu van Zundert: ik spreek op persoonlijke titel, maar het moet me toch even van het hart dat ik het THOR 

Magazine best wel mis. Het was leuk om te lezen en zo hoorde je ook nog eens wat over de andere afdelingen.  

Voorzitter: misschien moeten we de Nieuwsbrief iets meer sfeer geven. Als er een bestuurslid communicatie 

komt, moet dat kunnen.  

 

9. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt ieder voor haar/zijn inbreng. En deze keer zeggen we geen 

‘wel thuis’, maar ‘nog een fijne avond of welterusten’. 
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Ledenprofiel 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Totaal aantal leden per 31 dec 2020 1265 
waarvan aantal mannen 577 

 aantal vrouwen 688 

    
Aantal AU leden   666 

waarvan aantal mannen 338 

 aantal vrouwen 328 

    
Aantal KWBN leden   43 

waarvan aantal mannen 15 

 aantal vrouwen 28 

    
Aantal Overige leden 556 

waarvan aantal mannen 224 

 aantal vrouwen 332 

    
Aantal leden Wedstrijdsport 265 

waarvan aantal mannen 159 

 aantal vrouwen 106 

waarvan jeugdleden 183 

 senioren  78 

 licentieatleten 4 

    
Aantal leden Recreatie 383 

waarvan aantal mannen 166 

 aantal vrouwen 217 

    
Aantal leden Wandelen 232 

waarvan aantal mannen 92 

 aantal vrouwen 140 

    
Aantal leden Nordic Walking 168 

waarvan aantal mannen 35 

 aantal vrouwen 133 

    
Aantal leden Gym groepen 79 

waarvan aantal mannen 31 

 aantal vrouwen 48 

    

   

    
Aantal leden Jeu de boules 90 

waarvan aantal mannen 53 

 aantal vrouwen 37 

    
Aantal overige leden # afdeling 48 

waarvan aantal mannen 41 

 aantal vrouwen 7 
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Aantal 31-12-2019      1422 

Totaal nieuwe leden     125 

Totaal opzeggingen 282 

Aantal 31-12-2020  1265 
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Mutaties ledenbestand per afdeling in 2020 

   
waarvan bij: nwe leden opz leden 
Wedstrijdsport 47 40 
Recreatie 41 72 
Wandelen 11 53 
Nordic Walking 9 44 
Gym groepen 11 46 
Jeu de boules 5 17 

Overig 1 10 
totaal 2020 125 282 
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Mutaties ledenbestand per maand in 2020 

   
waarvan in: nwe leden opz leden 

jan 27 16 
feb 8 17 
mrt 6 18 
apr 0 7 
mei 3 21 
jun 29 30 
jul 7 38 

aug 14 31 
sep 14 27 
okt 11 42 
nov 6 26 
dec 0 9 

totaal 2020 125 282 
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Mutaties ledenbestand cumulatief in 2020 

   
waarvan t/m nwe leden opz leden 

jan 27 16 
feb 35 33 
mrt 41 51 
apr 41 58 
mei 44 79 
jun 73 109 
jul 80 147 

aug 94 178 
sep 108 205 
okt 119 247 
nov 125 273 
dec 125 282 

 



THOR jaarverslag 2020 
Pagina 16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

nwe 
leden 

opz 
leden 

jan 27 16 
feb 8 17 
mrt 6 18 
apr 0 7 
mei 3 21 
jun 29 30 
juli 7 38 
aug 14 31 
sept 14 27 
okt 11 42 
nov 6 26 
dec 0 9 

 125 282 
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opzeggingen per reden in 
2020   

    
blessure & gezondheid 65 23% 
ander sport/hobby  18 6% 
overschrijving  2 1% 
studie/werk  13 5% 
geen tijd / zin  27 10% 
geen reden  88 31% 
zwangerschap  0 0% 
verhuizing  9 3% 
overlijden  6 2% 
financieel  3 1% 
corona  51 18% 

totaal opzeggingen  282 100% 
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Toelichting op gegevens ledenadministratie THOR over het jaar 2020 

 

Het aantal leden per 31 december 2020 bedroeg 1265 leden. Het ledenbestand vertoonde helaas in het afgelopen 

jaar 2020 een verdere terugloop van 157 leden in het totaal aantal leden. 

Met uitzondering van de afdeling Wedstrijdsport hadden alle overige afdelingen van THOR een terugval in het 

ledenaantal.  

Van het huidige totale ledenbestand 1265 blijken 644 leden zich als lid aangemeld te hebben in de periode 2010 tot 

en met 2020. Dit is 51 % van het ledenbestand per ultimo 2020. Verder is van het totale ledenbestand per 31 

december 2020 (1265) ongeveer 18% (223 leden) langer dan 20 jaar lid van de vereniging. 

Naast de 125 leden die zich in 2020 als nieuw lid hadden aangemeld waren er helaas ook 282 leden die het 

lidmaatschap om uiteenlopende redenen hebben opgezegd. Van alle opzeggingen bleek dat ongeveer 23 % (65 

leden) het lidmaatschap wegens blessure dan wel lichamelijke klachten had moeten opzeggen. Aan het verzoek om 

bij opzegging van het lidmaatschap ook de reden van opzegging te vermelden werd helaas door 31 % (88 leden) 

niet voldaan. 

Daarnaast bleek dat het aantal opzeggingen vanwege de corona-problematiek afgelopen seizoen beperkt bleef tot 

11% (33 leden) van het aantal opzeggingen. Helaas werd binnen de afdeling Gym verder door 23 leden (7%) 

besloten om het lidmaatschap op te zeggen in verband met de op te volgen corona-richtlijnen bij uitoefening van de 

sport/spelactiviteiten. 

Van het totale ledenbestand ultimo 2020 (1265) bleek het aantal vrouwelijke leden (689) met 54% in de meerderheid 

en was dit qua percentage nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaande jaren.  

Qua leeftijdscategorie viel per ultimo 2020 meer dan de helft van de leden, zijnde 72% (896 leden), in de 

leeftijdscategorie 50+. 

Verder bleek van het totale ledenbestand (1265) ultimo 2020 dat ook 709 leden naast het lidmaatschap van onze 

vereniging tevens ook als lid ingeschreven waren bij de landelijke bonden Atletiekunie (666) en/of KWBN (43). De 

overige 556 leden waren uitsluitend als lid van onze vereniging THOR ingeschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THOR jaarverslag 2020 
Pagina 19 

 

  

 

 

Lijst van speciale verdiensten 

 
ERELEDEN 

jaar: naam: 

2015 Rob  van Mechelen 

2002 Cor van Beurden 

2000 Toos van Eekelen-Aarts 

1994 Cees Kluft 

1994 Rene Hermus 

1992 Jack van Eekelen 

1991 Adrie de Witte 

1981 Piet Janse 

1952 A van Oorschot (Dendermonde) 

1951 Rinus van Reusel 

 
 
 
LEDEN VAN VERDIENSTE :  SPELD VAN VERDIENSTE IN ZILVER : 

2012 Cees Matthijssen    

2012 Rinus Jaspers  2018 Frans Boven 

2009 Ger de Graaf  2018 Johan Henken 

2008 Jan Mulders  2018 Jack Wouters 

2007 Frans van Zantvliet  2017 Sjaak Ruhl 

2006 Tjeu Segers  2016 Digna van Loenhout 

2005 Ad Bruijns  2016 Dré Simons 

2005 Peter Godschalk  2014 José Deijkers 

2005 Toos Knappers  2014 Annie Verbraak 

2005 Wilma Klaassen  2014 Yvonne de Hoog 

2002 Rob van Mechelen  2013 Frans van Geloof 

1994 Cor van Beurden  2012 Jack van Dorst 

1993 Cees Knappers  2012 Frans Wouters 

1991 Jan Gobbens  2012 Nino Vaudo 

1991 René de Kok  2012 Peter Deijkers 

1989 Rinus de Witte  2012 Dini v.d. Weegen-Braspenning 

1987 J. de Kok  2011 Riet de Jongh-van Nispen   

1987 Piet Gommers  2011 Fred Knol 

1976 Adrie de Witte  2011 Ans de Graaf-van Oosterhout 

1975 Toos van Eekelen-Aarts  2011 Florence van Montfort-Peeters 

1973 Pierre van Loon  2009 Marita Castenmiller-Wouters 

1970 Anton Thijs  2009 Tineke Godschalk-Kluft 

1969 René Hermans  2008 Wim van de Berg 

1965 M. Aarts  2008 Liek van Gorp 

1960 Piet Janse  2008 Piet Keijsers 

1960 Cees Malipaard  2008 John Vissers   

1956 J. Mekes  2007 Corrie Jaspers-van Geel 

1955 H. Cartens  2007 Appolonia Rodoe-Remmig 

1953 A. Vos  2007 Monique van Dorst 
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SPELD VAN VERDIENSTE IN ZILVER :    

 vervolg    

2007 Marja v Oosterhout-vden Bergh  1979 Piet Lofvers 

2007 Eric Jansen  1979 Cees Knappers 

2006 Cees de Neys  1978 Tini Mol 

2006 Mieke van Dijke  1977 R. de Kok 

2006 Henk van Dijk  1973 M. de Witte 

2006 Jan Ernest  1972 M. de Graaf 

2006 Marinus Jaspers  1971 A. Buijzen 

2005 Ger de Graaf  1970 A. v Bastelaar 

2005 Rini Marijnisse  1969 Ineke v Zundert 

2005 Wout Sluiters  1968 J. Gobbens 

2005 Ronny Weemaes  1967 Adriënne Ossenblok 

2005 Frans Aerts  1966 Toos Thijs 

2005 Dini Kramer- van Eekelen  1965 T. v Eekelen 

2005 Cor Kramer  1964 C. Mies 

2005 Ineke Stofmeel  1964 J. Brans 

2005 Rudy Weemaes  1964 M. Mies 

2005 Ton Wisse  1963 J. v Bastelaar 

2005 Florence van Rijsbergen  1962 M. Dubois 

2005 Jac Schijvenaars  1961 J. v Eekelen 

2005 Jan Vermunt  1960 C. Malipaard 

2004 Geert van Tilburg  1959 M. Aarts 

2002 Huub Maas  1958 J. Notenboom 

2000 Jan van Oosterhout  1957 L. Clerx 

1998 Jan Heijmans  1956 P. v Loon 

1998 Y. v Arendonk  1955 J. Pellemans 

1996 R. Marijnissen  1954 R. Hermans 

1996 T. Knappers  1953 A. de Witte 

1996 R. Meeuwissen  1952 G. Leijs 

1994 A. Bruijns  1951 W. Roovers 

1994 P. Gijzen  1950 R. v Reusel 

1993 P. Rovers  1949 A. de Vos 

1991 A. v Gurchom  1948 M. v Reusel 

1990 Herman de Brauwer    

1989 A. Baselier    

1987 P. van Leeuwen    

1986  R. Dekkers    

1984 J. Mulders    

1984 M. de Kievit    

1982 Cor v Eekelen    

1981 Cor van Beurden    

1981 F. v Meer    

1980 Cees Mathijsen    
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Jaarverslag verenigingsmanager 

 

2020, een gek jaar. Een jaar waarin alles even stil stond, weer op gang kwam en vervolgens weer stil stond. 

Hieronder een verslag van maand tot maand. 

Januari  

De Nieuwjaarsloop kende een normale editie. En ook de mailing voor het verenigingswerk is deze maand bezorgd. 

Er is een open dag georganiseerd met een prima opkomst. Voor de Halve Marathon zijn veel nieuwe vrijwilligers 

gevonden die bereid waren om hun schouders eronder te zetten. Deze maand 11 vergaderingen van allerlei 

werkgroepen bijgewoond en/of voorgezeten. 

Februari 

Gesprekken gevoerd met o.a. de brouwer (Inbev) en Douwe Egberts, instructie gegeven aan de werkgroep 

vrijwilligersbeheer, overleg met CIOS en bespreking glasvezel Thorhonk; totaal 15 vergaderingen. 

Maart 

Sportgala bij Aleco bijgewoond. Dat was 6 maart en bleek achteraf de laatste bijeenkomst te zijn waar ik met veel 

andere  mensen dicht bij elkaar in één ruimte was. De eerste 1,5 week van deze maand nog 5 vergaderingen gehad. 

Daarna alle fysieke vergaderingen afgelast. Druk gewerkt aan diverse nieuwsbrieven en mailcontact gehad met 

allerlei vrijwilligers van THOR over hoe nu verder. Het hoofdbestuur heeft Fred Zacht en mij aangewezen om het 

Corona Management Team (CMT) te vormen. Leveranciers on hold gezet. (afvalcontainers, Inbev, Sligro, 

mattenreiniger, uren schoonmaakbedrijf teruggeschroefd) 

April 

Overleg met gemeente over gebruik en toegang sportpark i.v.m. intelligente lockdown. Diverse keren overleg via 

Zoom met werkgroepen en bestuur. Desinfectiematerialen voor THOR besteld; bijna niet aan te komen, dus zelf 

maar gaan halen in Steenbergen. 

Mei 

De jeugd mag onder voorwaarden weer buiten op het sportpark sporten. Overleg CMT met afdeling wedstrijdsport 

gevoerd, protocollen opgesteld, toezichthouders en sleutelhouders geregeld voor de poort en toegang Thorhonk. In 

samenspraak met turnvereniging Dynamo verkeersregelaars ingeschakeld om auto’s van ouders met kinderen veilig 

toegang te verschaffen tot de grote parkeerplaats. Eind deze maand mochten de volwassenen ook weer buiten 

sporten. De gymgroepen die in diverse gymzalen sportten ingepland om buiten op het sportpark te kunnen laten 

sporten. Weer extra ontsmettingsmaterialen besteld en corona protocol opgesteld. 

Juni 

De afdeling recreatie, nordic walking en gym zijn onder strenge voorwaarden opgestart. Later volgen ook wandelen 

en jeu de boules. Gestart met vooraf online inschrijven via Supersaas om snel contact te kunnen opnemen met 

groepsleden ingeval van een besmetting. Tevens instructie gegeven en ondersteuning voor leden die hulp nodig 

hadden met inschrijven. Voorbereidingen getroffen om Thorhonk weer te openen. Ondertussen druk met secretariële 

taken i.v.m. vacature voor secretaris hoofdbestuur. 

Juli 

THOR-honk weer geopend voor onze leden met de nodige aanpassingen en instructie aan onze barvrijwilligers. 

Turnvereniging Dynamo hulp geboden door een aantal van onze velden ter beschikking te stellen t.b.v. de trainingen 

van hun jeugdgroepen.  
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Augustus 

Mini enquête opgesteld en uitgezet betreffende de corona maatregelen bij THOR. Paar weekjes vakantie gehad. 

September 

Alles lijkt weer als vanouds, weliswaar met beperkingen. Volop vergaderingen zowel fysiek als via Zoom en Teams. 

Uitslag enquête corona en THOR bekend gemaakt. Onderwerpen als communicatie, sportveiligheid en vacatures 

hoofdbestuur vergen de nodige aandacht. 

Oktober 

De besmettingscijfers lopen weer snel op. Kantine THOR-honk gesloten. Alleen de kleedkamers zijn bereikbaar voor 

de kleedkamers en douches. 

November 

Sporten slechts in kleine groepjes nog toegestaan. Voorbereidingen voor eerste digitale ALV in de historie van 

THOR. Die vond plaats op maandag 23 november 2020. 

December 

Nederland gaat in een strenge lockdown. Alleen de jeugd mag sporten. We zijn weer terug bij af.. Veel tijd ging er 

zitten in de communicatie met zowel de leden als met leveranciers over het feit dat we nu weer helemaal op slot 

gingen. 

Diversen 

✓ Er zijn 12 reguliere nieuwsbrieven verzonden en er zijn 5 tussentijdse infoberichten over met name de 

voortgang van de THOR-activiteiten verzonden naar alle leden en tientallen berichten op de website.  

✓ In totaal heb ik ruim 5000 inkomende mails via info@thor-roosendaal.nl en verenigingsmanager@thor-

roosendaal.nl verwerkt. 

✓ Contacten onderhouden betreffende websitebeheer, zonnepanelen, schoonmaak, vuilafvoer, beveiliging en 

verwarmingsinstallatie, aanleg glasvezel, overige leveranciers, gemeente, scholen, etc. 

✓ De atletiekaccommodatie is 3 keer verhuurd. Bijna alle schoolsportdagen van 2020 zijn geannuleerd. 

✓ Taken waargenomen van de secretaris hoofdbestuur. Hiervoor is in november een vacature ontstaan. 

✓ Alle bestuursvergaderingen bijgewoond. (3 fysiek en 8 via Zoom) 

 

Tot slot dank aan met name het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen voor het feit dat ze ook in deze lastige 
periode onverdroten doorgingen met het runnen van onze club. En natuurlijk is ook het onderhoud buiten 
doorgegaan en daarom ook dank aan Ruud Woord en zijn ploeg. 
 
 
Yvonne Langen – v. Overveld,  
Verenigingsmanager THOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@thor-roosendaal.nl
mailto:verenigingsmanager@thor-roosendaal.nl
mailto:verenigingsmanager@thor-roosendaal.nl
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Jaarverslag afdeling Wedstrijdsport  

Inleiding  

De afdeling wedstrijdsport stelt zich ten doel de vereniging THOR en haar 261 wedstrijdleden met een AU-licentie, 

optimaal ten dienste te zijn waar het gaat om prestatiegerichte, competitieve atletiek. Opleiding van jeugdleden is 

tevens een zeer belangrijke taak van de afdeling wedstrijdsport. Hoewel de opleiding in diverse onderdelen van de 

atletiek gericht is op prestatieontwikkeling en – verbetering, is het recreatieve aspect voor de kinderen (pupillen en 

jonge junioren) een heel belangrijk onderdeel van alle activiteiten. Kinderen moeten op de eerste plaats sporten leuk 

vinden.  

Er wordt in de verschillende leeftijds- en specialisatiegroepen onder gekwalificeerde leiding getraind. Dit is niet 

geheel vrijblijvend: deelname aan wedstrijden, individueel en in competitieploegen, wordt gestimuleerd en 

gefaciliteerd. Er wordt naar gestreefd in elke categorie met minimaal 1 voltallig team aan de competities deel te 

nemen.  

Het bestuur van de afdeling coördineert de activiteiten aan de hand van een (sterk op de jeugd gericht) meerjarig 

beleidsplan, is verantwoordelijk voor de continuïteit van de trainingen en kwaliteit van het trainerscorps, vormt de 

schakel tussen (het hoofdbestuur van) de vereniging en de onder de wedstrijdsport ressorterende subafdelingen en 

trainingsgroepen (jeugd, mila, wegatleten, technische nummers), werkgroepen en commissies en onderhoudt 

contact en werkt waar mogelijk samen met de wedstrijdsportsecties van de andere atletiekverenigingen in de regio. 

In 2016 is daar een partner bijgekomen, t.w. Aleco, waarvan wij trainers betrekken en met wie wij faciliteiten delen. 

Deze samenwerking werd in 2019 intensiever en verloopt  volledig naar wens, ook in het Coronajaar 2020 is deze 

samenwerking gecontinueerd.   

De Covid pandemie heeft uiteraard hevige invloed gehad op onze activiteiten. Gelukkig is ons trainerscorps, 

ondanks beperkingen, binnen de geldende regelgeving, doorgegaan met het geven van training en begeleiden van 

jeugdatleten. Een belangrijk aspect van hun inspanningen behelsde het behouden van de binding met onze 

jeugdleden. Dit werd mede gerealiseerd door het opzetten van niet atletiek gebonden activiteiten, waarop verderop 

in dit verslag toelichting gegeven wordt. 

Leden aantallen 

In 2020 hebben 45 nieuwe leden zich aangemeld bij de afdeling WS. Helaas zijn er ook 51 vertrokken waardoor het 
totale ledenaantal binnen de afdeling met 6 is afgenomen naar 261. Dit is vermoedelijk mede veroorzaakt door de 
Corona-maatregelen die van grote invloed waren op de atletiekbeleving in 2020. De afname is voornamelijk te wijten 
aan de senioren/masters categorie en de oudste jeugd. De jongste jeugd, de doelgroep van het jeugdplan dat in 
2020 is gestart, is in omvang gegroeid. Onderstaand overzicht toont de verdeling per categorie aan het einde van 
het jaar (standdatum 01-01-2021). Hieruit blijkt dat de jeugd de grote meerderheid vormt binnen de afdeling met in 
totaal 178 jeugdleden. Met name de leeftijd 9 t/m 12-jarigen is sterk vertegenwoordigd. In de tweede tabel is de 
groei/afname per categorie weergegeven ten opzichte van de ledenstand in het begin van het jaar (standdatum 01-
01-2020) 
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Categorie Mannen Vrouwen Totaal   Jeugd 

Mini pupil 2 2 4 

84 

178 

Pupil C 9 5 14 

Pupil B 11 5 16 

Pupil A 28 22 50 

Junior D 18 16 34 

94 
Junior C 13 11 24 

Junior B 10 9 19 

Junior A  9 8 17 

Senioren 5 13 18    

Masters 50 15 65    

Totaal WS 155 106 261     

 
Groei/afname per categorie in 2020 

Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal   Jeugd 

Mini pupil 1 -2 -1 

4 

-1 

Pupil C -1 2 1 

Pupil B 2 -6 -4 

Pupil A 2 6 8 

Junior D -4 5 1 

-5 
Junior C 3 -3 0 

Junior B 1 -5 -4 

Junior A  -2 0 -2 

Senioren -3 0 -3    

Masters -1 -1 -2    

Totaal WS -2 -4 -6     

 

Ontwikkeling trainersbezetting 

Sinds enkele jaren mogen we ons verheugen in het hebben van een stabiele trainersbezetting. 

Er waren reeds een aantal trainers lang verbonden aan onze vereniging. Nu mogen we constateren dat elke 

jeugdgroep alsook de senioren- en masters-groepen een of meerdere vaste waarden kennen.  

Traditioneel blijft er sprake van een wat hoger verloop van assistent trainers, die gerekruteerd zijn vanuit onze 

oudere junioren groepen. Deze jongeren verlaten de vereniging veelal na afronding van hun middelbare school, om 

vervolgens elders te gaan studeren. Onze doelstelling om assistent trainers ook uit de groep ouders te rekruteren, 

begint echter inmiddels vruchten af te werpen. Meerdere ouders zijn inmiddels betrokken bij het geven van training 

en bij de begeleiding van jeugdgroepen. Een prima ontwikkeling.  

Naast het jeugdplan, waarbij meer en andere trainingen aan de jeugd zijn aangeboden, zijn bij de oudere jeugd en 

senioren/masters planmatig weinig wijzigingen geweest. Corona zorgde echter voor een compleet andere invulling 

van trainingen. Hoewel enkele maanden geen enkele training voor 18+ was toegestaan, heeft de afdeling, met dank 

aan de trainers zoveel als mogelijk trainingen aangeboden binnen de geldende maatregelen. Of het nu ging om 

duidelijke ruimtelijk ordening op de baan, het niet open zijn van faciliteiten of een limiet aan aantallen per 
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trainingsgroepje, de trainers probeerde er iets van te maken. Dat dit voor een andere beleving bij onze atleten heeft 

gezorgd dan normaal mag duidelijk zijn.   

Hersteltrainer:  

Jarenlang heeft Jan Ernest als hersteltrainer geblesseerde sporters van THOR bijgestaan. Leden die na een 

blessure het hardlopen weer wilden oppakken konden bij Jan terecht. Toen Jan vorig jaar stopte is het bestuur op 

zoek gegaan naar een andere hersteltrainer. We bedanken Jan voor zijn inzet.   

Sinds 2020 is er een nieuwe hersteltrainer; Edward Heijnemans, 55 jaar oud en getrouwd met Annick. Beiden zijn 

reeds lange tijd actief lid van onze vereniging. Zoals gezegd verzorgd Edward hersteltrainingen, waarbij hij naast 

activiteiten buiten op de atletiekbaan, veel gebruik maakt van de faciliteiten die het Witte Honk te bieden heeft.  

Iedere wedstrijdsport atleet kan kosteloos van zijn diensten gebruik maken.  

De impact van de Corona maatregelen 

Gelukkig zijn we vanaf 6 mei weer mogen starten met de trainingen. Buiten dat de ouders niet op het terrein 

mochten komen en trainers 1,5 m afstand moeten houden van de pupillen, verlopen de trainingen niet veel anders. 

Contact met ouders is minder. Maar per mail en telefoon blijven we goed bereikbaar. Wedstrijden vervallen, dus je 

bent toch minder intensief bezig met elkaar. Dat missen trainers wel. Tijdens wedstrijden heb je meer contact met 

zowel ouders als trainer. 

Onze jeugdleden passen zich goed aan en we zijn dan ook zeer tevreden over het beperkte verloop. Ook nieuwe 

leden zijn welkom en blijven instromen. Sjors Sportief is niet doorgegaan. Jammer, want dit levert doorgaans wel 

een paar nieuwe leden op.  

Het winterseizoen starten we op in de zalen. Half december stopt de zaaltraining noodgedwongen door de 2e 

lockdown. We zijn met de pupillengroepen buiten op de baan gaan trainen. Dus fijn dat we als club een uitwijk 

mogelijk hebben. Opkomst blijft goed tijdens de trainingen.  

Ontwikkeling atleten 

Bij met name de jeugdafdeling is het van belang om recreatieve en prestatieve sportbeoefening te hanteren. Niet elk 

jeugdlid heeft dezelfde capaciteiten, ambitie en motivatie voor het beoefenen van atletiek. Trainers en assistenten 

dienen een programma vorm te geven waarbij alle groepen het naar hun zin hebben en persoonlijke doelen kunnen 

nastreven en realiseren. Zo is er onder meer door de trainers en de jeugdcoördinator een impuls gegeven aan een 

betere aansluiting bij de specialisatie trainingen. De individuele ontwikkeling van voornamelijk onze jeugdatleten 

worden al enkele jaren structureel gemonitord doormiddel van een startmeting aan het begin van het zomerseizoen 

en een slotmeting tijdens de clubkampioenschappen in het najaar. Ieder jeugdlid wordt zo in staat gesteld aan 

persoonlijke doelen te werken. Of dat ook gebeurd is en blijft de persoonlijke keuze van ieder lid.  

In 2018 is een begin gemaakt met verlaten van een vrijblijvend standpunt met betrekking tot de keuze tussen 

recreatieve of wedstrijdsport beoefening. Onze instelling en handelwijze is er voortaan op gericht dat jeugdleden aan 

wedstrijden deelnemen, tenzij begrijpelijke omstandigheden dat verhinderen. In 2019 is een ontwikkeling gestart, die 

bovenstaande doelstellingen moet gaan ondersteunen. Belangrijke basis voor de concrete toepassing van een en 

ander vormde de intensivering van samenwerking met de professionals van Aleco (met THOR-lid, Koen Konings). 

Begin 2020 zijn de uitgangspunten en doelstellingen hiervan voorgelegd aan het hoofdbestuur en de ALV. 

Samenwerking RTC is onder de loep genomen, hier is een protocol voor gemaakt door het WB. 
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Na een lange voorbereiding van het plan en goedkeuring in de ALV van 17 februari is het jeugdplan medio maart 

van start gegaan. Met de inhuur van expertise van Aleco in de rol van technisch coördinator, zijn stappen gemaakt 

om meer maatwerk te leveren aan onze jeugdleden en is zowel kwantitatief als kwalitatief geïnvesteerd in het 

jeugdtrainerskorps. Naar behoefte van de atleet is het aantal trainingsmomenten opgevoerd en is specifieker 

aandacht besteed aan wedstrijdvoorbereiding, techniek, coördinatie en/of conditie. In train-de-trainer sessies is 

geïnvesteerd in kwaliteit door onderwerpen te behandelen als plezier (van atleet en trainer), trainingsvoorbereiding, 

atletische vorming en het aanbieden van praktische voorbeelden van andere trainingsvormen.  

Bestuursbezetting 

Het bestuur van de afdeling wedstrijdsport is in 2019 gewijzigd, 2020 was het eerste jaar van onze nieuwe voorzitter 

Floris Terhell, zelf jarenlang wedstrijdatleet en nu behorende tot de master ploeg. 

De overige bestuursleden zijn: 

Monique Snuverink-van Dorst , jeugdzaken. 

Rob Bogers, penningmeester / budgetbeheerder. 

Marco Lodiers, (hoofdtrainer) jeugdtrainersvertegenwoordiger. 

Jack Gelens, secretaris. 

Georganiseerde wedstrijden (o.m.  met inspanning werkgroep jury en/of WWO) 

Ondanks het moeizame sportjaar i.v.m. de Covid pandemie zijn er in 2020 toch een aantal (10) wedstrijden 

gehouden. Hierbij volgt een korte weergave. (Voor volledige uitslagenlijsten; Atletiek.nu , of de THOR-website) 

- Op 25 januari 2020 vonden in het sportcomplex Omnisport in Apeldoorn de D-spelen indoor plaats. Een 

nationale wedstrijd waar D-junioren (geboortejaar 2007/2008) uit heel het land op verschillende onderdelen strijden 

om het kampioenschap. 

Bij de meisjes D1 (D-junior, 1e jaars) wist Mila van Mook zich tijdens de kwalificatieronde van het kogelstoten in de 

eerste poging te plaatsen voor de finale. Ze stootte 9.61 m, voorbij de kwalificatie-eis van 9.50 m. In de finale wist ze 

de zilveren medaille te veroveren door in haar laatste poging 10.00 m te stoten. 

 - Op zaterdag 1 februari is een delegatie van 34 THOR-atleten (pupillen en junioren) naar Zierikzee afgereisd 

om deel te nemen aan de indoor Zierikzee. Bij alle categorieën werd een meerkamp afgewerkt. De THOR-atleten 

waren zeer succesvol en een groot aantal atleten eindigden op het podium, namelijk wel 19. 

Een overzicht van de podiumplaatsen: Popke Maas (1, MPmini), Kim Balsen Versteeg (3, MPC), Annelin van den 

Biggelaar (1, MPB), Luna Suijkerbuijk (2, MPB), Nora Suijkerbuijk (2, MPA2), Ancia van den Bos (2, MJC), Julia 

Haverkamp (3, MJC), Eva van Mook (1, MJB), Alejandro Martinex Wiericx (1, JPC), Sebastiaan van den Biggelaar 

(2, JPC), Thijs Verschuren (1, JPB), Luuk de Barbanson (1, JPA2), Max van den Boom (3, JJD), Cas van Wezel (1, 

JJC), Mink Tibbens (2, JJC), Pim van der Maale (3, JJC), Sander van Mansfeld (2, JJB), Gijs Houben (3, JJB). 

- Op zondag 16 februari 2020 hebben 8 THOR-atleetjes, 6 pupillen en 2 D-junioren, meegedaan aan de 

indoorwedstrijd van ACW66 in Waalwijk. Ondanks storm Dennis die er op de heenreis was waren ze toch afgereisd 

naar Waalwijk. Diverse persoonlijke en clubrecords zijn verbeterd, tevens waren de prestaties van een aantal 

atleetjes zo goed dat er podiumplaatsen waren en er medailles mee terug naar Roosendaal gingen. Bij het 

kogelstoten waren er PR’s voor Marit Verschuren (MPA, 7,31 m), Annelin van den Biggelaar (MPB, 5,68 m) en Maud 

Lambregts (MJD, 6,52 m) Op de 40m sprint liepen Luuk de Barbanson (JPA, 6,38s) en Thijs Verschuren (JPB, 7,36 
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s) harder dan ooit. Bij het hoogspringen waren er PR’s voor Alejandro Martinez Wiericx (JPC, 0,95 m), Sebastian 

van den Biggelaar (JPC, 0,95 m) en Thijs Verschuren (JPB, 1,20 m). 

In totaal zijn er 2 eerste plaatsen (Sebastiaan en Annelin), 3 tweede plaatsen (Luuk, Thijs en Mila van Mook) en een 

derde plaats (Alejandro) behaald. 

- Ook op zondag 16 februari werd met de DJA-cross tevens het “cross-seizoen 2019-2020 regio 12” 

afgesloten. In het eindklassement van de pupillen en junioren prijkte achter de namen van maar liefst 23% van de 

deelnemers de clubnaam “THOR” en werd exact 25% van de te behalen podiumplaatsen ingevuld door een THOR-

lid waarvan 5 eerste plaatsen binnen 16 categorieën. In een tijd van teruglopende belangstelling voor de cross onder 

m.n. de junioren, een resultaat om trots op te zijn. Helaas zette corona een streep door cross-seizoen 2020-2021.    

- In het weekend van 15/16 februari 2020 werd in het Omnisport te Apeldoorn het Nederlands Kampioenschap 

Indoor voor atleten U18 (junioren B) en U20 (junioren A) gehouden. Voor THOR deed dit jaar Eva van Mook (MJB) 

mee op het onderdeel hoogspringen. Eva heeft een hoogte van 1,68 m gehaald, een nieuw persoonlijk record. 

Tevens een evenaring van het clubrecord van Fenny Kievit uit 1991. Met deze prestatie eindigde Eva op de 5de 

plaats. 

- Op 7 maart vonden de clubkampioenschappen Cross plaats; onder de deelnemers waren o.m. 15 D junioren 

; 13 C junioren, w.v. 4 meisjes en 9 jongens.  

- Op zondag 8 maart 2020 reisden vijf pupillen van THOR af naar Apeldoorn voor de Nationale Pupillen 

Indoor. Een wedstrijd waar in totaal 610 pupillen aan mee deden. De pupillen, Annelin (MPB) en Sebastiaan (JPC) 

van den Biggelaar, Marit (MPA2) en Thijs (JPB) Verschuren en Luuk de Barbanson (JPA2) hebben hele mooie 

prestaties neergezet tijdens deze wedstrijd. De succesvolste pupil was Annelin, met een totaal van 1810 punten op 

de meerkamp (40m, hoog, kogel en 600m), inclusief een clubrecord op de 600m, eindigde zij op de 2e plaats en kon 

ze met een mooie beker naar huis. 

 

 

De andere 4 pupillen hebben ook goed gepresteerd, er zijn meerdere PR’s of clubrecords verbroken. Luuk 

verbeterde op 3 van de 4 onderdelen het clubrecord, op de 60m, kogelstoten en 600m. Sebastiaan verbrak 2 PR’s 

en pakte een clubrecord op de 600 meter. Thijs liep een nieuw PR op de 600 meter. Voor Marit geen PR maar wel 

een derde plaats bij het onderdeel kogelstoten. 
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- Op zaterdag 4 juli 2020 is er voor onze jeugdatleten (pupillen en CD-junioren) een onderlinge krachtmeting 

georganiseerd. Op een aantal onderdelen, de prestaties zijn gemeten om zo te kunnen zien hoe de atleten ervoor 

staan. De 19, C en 20, D-junioren begonnen om 10:00 uur met hun onderdelen en in de middag (13:00 uur) waren 

de pupillen aan de beurt. 

- Donderdagavond 2 juli had de werpgroep een onderlinge krachtmeting op het programma staan met de 

onderdelen kogelstoten en discuswerpen. Ruud Woord en Frans van Geloof hadden ’s middags al de kogelbak en 

discussector uitgezet. Die zagen er strak uit. Voor deze avond hadden Henriette, Olaf, Annemieke, Wiemer en Mila 

zich beschikbaar gesteld om te jureren. Erg prettig, want zo konden de werpers zich op het werpen concentreren. Na 

uitleg over de spelregels, iedereen een eigen kogel en discus. Zelf ophalen van de kogel en discus en weer 

schoonmaken. We gingen lekker beginnen met kogelstoten. Ondanks het feit dat het niet een officiële wedstrijd was 

werd er fanatiek gestoten. Er vielen ook verschillende persoonlijke records te noteren. Sjaak en Rini waren druk 

bezig met aanwijzingen geven. En dit allemaal op 1,5 m afstand natuurlijk. Daarna inwerpen voor discus. De wind 

stond heerlijk in de kooi. Ook hier waren er weer verdienstelijke prestaties. Na het werpen hebben we alles 

opgeruimd en werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet door Yvonne met een heerlijke doos chocolade. Daarna 

hebben we de avond afgesloten met een drankje en hapje. Zo weten de werpers weer waar ze staan qua prestatie.  

- Na een lange tijd van geen wedstrijden vanwege corona, vond zaterdag 5 september eindelijk de eerste 

atletiekwedstrijd van dit zomerseizoen plaats voor de jonge atleten van Thor. Met 16 pupillen reisden men af naar 

Barendrecht voor de Open-Zuid Hollandse kampioenschappen. 

Het was een hele succesvolle dag: in bijna alle categorieën hebben de jonge atleten hun PR’s verbroken. En met als 

klap op de voorpijl maar liefst vijf podiumplaatsen. 

Annelin van den Biggelaar werd 1e op de meerkamp bij de meisjes pupillen-B (40 meter: 6,76 sec., balwerpen: 

24,61 m, verspringen: 3,84 m) en 2e op de 1.000 meter met een tijd van 3:50,47. 

Popke Maas pakte de zilveren medaille op de meerkamp bij de meisjes pupillen-C (40 meter: 7,89 sec, balwerpen: 

9,85 m, verspringen: 2,65 meter) en werd 3e op de 600 meter met een tijd van 2:33,91. 

En Vic Gerdes behaalde een bronzen medaille op de 600 meter met een tijd van 2:24,70 bij de Jongens pupillen-D. 

Al met al een zeer geslaagde dag en er wordt nu al uitgekeken naar de volgende wedstrijd! 

- Op  woensdagavond  7 oktober hebben de pupillen tijdens de training het clubkampioenschap afgewerkt. De 

deelname was prima te noemen;  

Pupillen A ; 21 jongens en 17 meisjes 

Pupillen B ; 9 jongens en 10 meisjes 

Pupillen C ; 10 jongens en 5 meisjes 

Pupillen D ; 6 jongens en 4 meisjes.  

- Op zaterdag 28 november was het weer tijd voor de jaarlijkse taai taai loop. Al vroeg waren er een hoop 

kinderen op de baan te vinden die er heel erg veel zin in hadden. Terwijl de b/c- en mini-pupillen zich klaarmaken 

voor de cross, moeten de a-pupillen nog even geduld hebben. De pieten lopen gezellig met de kinderen mee, 

wanneer iedereen over de finish is krijgen ze allemaal de welverdiende warme chocolademelk en een lekkere wafel. 

Nadat al het lekkers op was gingen alle kinderen de baan op voor het zweedsloopspel en een potje verstoppertje 

met de pieten. Ook was sinterklaas dit jaar weer goed op de hoogte gehouden door alle pieten en zo wist sinterklaas 

dat alle kinderen erg lief zijn geweest dit jaar. Daarom hadden de pieten voor elk kind een cadeautje en een zakje 

pepernoten meegenomen, nadat iedereen een cadeautje had ontvangen mochten ze het gezamenlijk uitpakken. Al 

die blij gezichtjes heeft sinterklaas en zijn pieten erg goed gedaan, en kijken dan nu al uit naar volgend jaar! 
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Andere activiteiten: 

Zoals in de inleiding reeds vermeld, zijn er ook een aantal niet atletiek gerelateerde activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd. Niet alles kon i.v.m. de regelgeving doorgang vinden. 

7 februari Bingo en carnavals disco voor pupillen in Thorhonk.  

8 maart sportgala van Roosendaal waar veel jeugd aanwezig was waaronder de 2 competitie ploegen van onze 
pupillen.  

8 juli hadden we een activiteit gepland staan die vanwege de regen en storm afgeblazen moest worden.  

THOR-kamp moest helaas afgeblazen worden i.v.m. toenemende corona besmettingen.  

28 november kon de taai-taai loop gelukkig wel doorgang vinden, naast het sporten is de ontmoeting met Sint en 
Piet een jaarlijks feestje voor onze jongsten. 

Prestaties 

2020 was een jaar waarin weinig wedstrijden hebben kunnen plaatsvinden. Nog tijdens het winterseizoen zijn de 
corona-maatregelen ingevoerd waardoor het niet langer was toegestaan om wedstrijden te organiseren. Met een 
korte periode na de zomervakantie als uitzondering is dit tot het einde van het jaar zo gebleven. Toch zijn in 2020 
een aantal clubrecords verbeterd en zijn podium-plekken behaald in belangrijke wedstrijden. Hieronder een 
opsomming van deze prestaties. 
 
Clubrecords, verbeteringen in 2020: 
  

datum naam categorie in/baan onderdeel prestatie plaats 

8-02-20 Gillis Bosman MM80 indoor 800 meter 3:44,18 min Apeldoorn 

15-02-20 Eva van Mook MJB indoor Hoogspringen 1,68 meter Apeldoorn 

16-02-20 Thijs Verschuren JBP indoor Hoogspringen 1,20 meter Waalwijk 

16-02-20 Thijs Verschuren JBP indoor 40 meter 7,36 sec Waalwijk 

16-02-20 Luuk de Barbanson JPA indoor 40 meter 6,38 sec Waalwijk 

1-03-20 Sebastiaan van den Biggelaar JCP indoor kogelstoten 6,05 meter Assendelft 

1-03-20 Annelin van den Biggelaar MBP indoor 40 meter 6,85 sec Assendelft 

1-03-20 Annelin van den Biggelaar MBP indoor verspringen 3,66 meter Assendelft 

1-03-20 Thijs Verschuren JBP indoor verspringen 3,41 meter Assendelft 

8-03-20 Sebastiaan van den Biggelaar JCP indoor 600 meter 2:19,66 min Apeldoorn 

8-03-20 Annelin van den Biggelaar MBP indoor 600 meter 2:05,22 min Apeldoorn 
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8-03-20 Thijs Verschuren JBP indoor 600 meter 2:15,45 min Apeldoorn 

8-03-20 Marit Verschuren MPA indoor kogelstoten 7,84 meter Apeldoorn 

8-03-20 Luuk de Barbanson JPA indoor 60 meter 9,08 sec Apeldoorn 

8-03-20 Luuk de Barbanson JPA indoor 600 meter 2:22,62 min Apeldoorn 

8-03-20 Luuk de Barbanson JPA indoor kogelstoten 7,65 meter Apeldoorn 

18-09-20 Pim van der Maale JJC Outdoor 150 meter 19,41 sec Zundert 

20-09-20 Annelin van den Biggelaar MPB Outdoor 600 meter 2:07,15 min Barendrecht 

20-09-20 Annelin van den Biggelaar MPB Outdoor kogelstoten 6,74 meter Barendrecht 

20-09-20 Sebastiaan van den Biggelaar JPC Outdoor kogelstoten 6,65 meter Barendrecht 

 
Podiumplaatsen: 

Wedstrijd Naam Categorie Onderdel Plaats 

Nationale Pup indoor Annelin van den Biggelaar B-pup Meerkamp 2e plaats 

Nationale CD jun indoor Mila van Mook D-junior  Kogelstoten 2e plaats 

NK indoor Masters Erik de Haan Master 45 Kogelstoten  1e plaats 

NK indoor Masters Gillis Bosman Master 80 800m 1e plaats 

 

Van grootschalige deelname aan wedstrijden was in 2020 minder sprake. Voor senioren en masters werd vanaf 

februari / maart alles op dit gebied afgelast. Gelukkig kon onze jeugd aan bijna tien wedstrijden deelnemen. Op 4 

oktober heeft de huldiging plaatsgevonden van atleten die clubrecords verbeterden en podiumplaatsen behaalde. 

Pim van der Male is hierbij uitgeroepen tot talent van het jaar. 

Secretaris wedstrijdbestuur, 

Jack Gelens april 2021 
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Jaarverslag afdeling Recreatie 

1. Inleiding 
Dit jaarverslag is ten opzichte van voorgaande jaren aanmerkelijk korter. De reden hiervoor is uiteraard dat door het 

coronavirus tal van activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. 

 

2. Bestuur 
Bestuurlijk was het een moeizaam jaar. Voorzitter Geert Korthuis trad af en werd kortstondig opgevolgd door Richard 

de Brabander. Beiden konden zich niet verenigen in het voorgestane corona gerelateerde beleid van de overige 

bestuursleden. Ronny Weemaes vult nu de vacante voorzittersfunctie als ad interim in. 

Secretaris Ruby van Diepen koos ervoor om vanwege een ernstige blessure haar lidmaatschap van THOR op te 

zeggen. Ook deze vacature kon nog niet ingevuld worden, zodat Cor van Nispen die van plan was om te stoppen, 

het secretariaat, ook als ad interim, weer onder  zijn hoede neemt. Penningmeester Thieu van Zundert, bestuurslid 

Toon van der Burgt  en Miguel Martinez completeren het bestuur. Doordat Miguel voorzitter is van het 

trainersoverleg is de afstemming tussen bestuur en trainerscorps gewaarborgd. 

 

3. Verloop aantal leden  
Het aantal leden binnen onze afdeling was per 1-1-2019 in totaal 420. In 2020 kwamen er 41 nieuwe leden bij en 

zegden 78  leden hun lidmaatschap op. Dat betekent dat er aan het eind van 2020 in totaal 383 leden waren, 

verdeeld over 166 mannen en 217 vrouwen. 

Ondanks het coronavirus bleef het ledenverlies beperkt tot 37. Vorig jaar was dat 20. 

 

4. Financieel jaaroverzicht 2020 
 

Afdelingsuitgaven: 

   

Afdelingsontvangsten: 

   
Trainersvergoeding  

 

€ 15.101,40 

 

Opbrengst trailruns niet leden 

 

€   166,00 

 
Opstapcursus kosten 

 

€     334,25 

 

Ontvangsten via bankstorting OC2020 

 

€   125,00 

 
Cursuskosten opleidingen 

 

€         0,00 

 

Contante betalingen OC2020 

 

€   660,00 

 
Reiskosten 

 

€     479,32 

 

Automatische incasso OC2020 

 

€ 2890,00 

 
Licentiekosten 

 

€         0,00 

 

Vergoeding trainers open dag 

 

€   175,50 

 
Diversen (Zie overzicht) 

 

€     744,28 

 

Eigen bijdrage opstapcursus 4MB 

 

€     50,00 

 
Rabo kosten  

 

€       63,59 

 

Automatische incasso 4MB 

 

€   350,00 

 
Vergader/cursuskosten 

 

€     207,52 

     
Wintercompetitie kosten 

 

€       47,00 

     
Reumagroep kosten 

 

€         0,00 
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Eglantiergroep kosten 

 

€       93,60 

     
Trailtraining kosten 

 

€       20,00 

     

        

        
Totaal uitgaven 

 

€ 17.090,96 

     
Saldo afdelingspas 

 

€ 133,40 

     
Eindsaldo 

 

€ 1.435,79 

 

Totaal ontvangsten 2020 

 

€4.416,50 

 

        
 

5. Activiteiten 
Zoals in de inleiding al aangegeven was het trainingsaanbod van de afdeling recreatie in 2020 zeer beperkt. Dat gold 

ook voor het trailrun-programma. Het speciale loopprogramma voor de mensen met reumaklachten kon helaas ook 

geen doorgang vinden. Met moeite echter lukte het wel de groep lopers met depressieve krachten hun cursus te 

laten afronden.  Voorts gingen de wintercompetitie en de promotieactiviteiten zoals de Open Dag en “Met THOR 

loop je verder” niet door.  

Door de diverse lockdowns kwamen de trainingen een aantal perioden stil te liggen. Veel energie moest gestopt 

worden in het  steeds weer geleidelijk opstarten en langzaam verder opschalen van de trainingen. De Opstartcursus 

ondervond ook de gevolgen van de lockdowns, maar wist toch nog een alternatieve invulling te realiseren. Hieronder 

het verslag van die gedenkwaardige opstap-/vervolgcursus van 2020 

 

Traditiegetrouw begonnen we vol enthousiasme op 8 januari met de uitvoering van onze 26e Opstartcursus. Tot 11 

maart verliep alles op rolletjes en werden onze deelnemers steeds enthousiaster ! En toen kwam corona op ons pad. 

Vanwege de lockdown moesten de wekelijkse trainingen met pijn in het hart worden geannuleerd. Bij de organisatie 

bestond de vrees dat menigeen zou gaan afhaken omdat er moed voor nodig was om in coronatijd in beweging te 

blijven. Middels een “corona-trainingsschema” – gebaseerd op in beweging blijven en de conditie voorzichtig 

verbeteren – werden de deelnemers gestimuleerd om het schema op te pakken ! En wonderwel lukte dat niet in de 

laatste plaats dank zij de groep-app’s waarin positieve en negatieve ervaringen onderling werden gedeeld. 

Op 1 juni kon – na een onderbreking van 11 weken – de draad gelukkig weer worden opgepakt en mocht er weer in 

groepsverband worden getraind. Ruim 95 % van de deelnemers verscheen weer op het toneel en pakte de draad 

van wekelijks 2x trainen weer op. 

De conditie werd gemeten en eventuele trainingsachterstand vastgesteld. Op grond hiervan werd een D1 en D2 

samengesteld en werd voor hen een nieuw trainingsschema opgesteld. Ook werd een nieuwe E-groep gevormd. 

Deze bestond uit deelnemers die ten gevolge van het corona-regiem trainingsachterstand hadden opgelopen. Er 

werd toe-getraind naar de 6 km afsluitingsloop op zondag 28 juni, de dag dat de 10 km van Roosendaal stond 

geprogrammeerd, maar vanwege corona moest worden afgelast! Met grandioze tijden konden de D1 en D2-

deelnemers de OC-2020 met verve afsluiten. Door het wegvallen van de 10 km van Roosendaal rees de vraag: 

bieden we een vervolgcursus aan? en zo ja met welk doel? De door en door gemotiveerde deelnemers gaven 

duidelijk te kennen door te willen trainen voor de 10 resp. 8 km. Het trainerscorps honoreerde deze wens en er werd 

een vervolgschema aangeboden. De volgende vraag die zich aandiende was “Hoe gaan we deze vervolgcursus 

afsluiten”? Talloze opties kwamen op tafel maar de voorkeur ging toch uit naar een afsluiting in de geest van de 10 
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km van Roosendaal. Nou dat werd dus een grandioze happening ! Een GRANDE FINALE waardig! Met een start en 

finish op de “oude markt” werd een parcours in de stad uitgezet. Als ontvangst- en verblijfruimte werd Het Wapen 

van Roosendaal afgehuurd. Talloze supporters omringden niet alleen de start- en finishplaats, maar ook op de route 

gaven zij acte de présance. Uiteraard werd na afloop aan de deelnemers een “gouden ”medaille uitgereikt en 

werden groepsfoto’s gemaakt. Onder het genot van drankjes, hapjes en “bruin fruit” werden,  gezeten in de stralende 

zon op het terras bij het Wapen, ervaringen uitgewisseld en gedeeld. De editie 2020 was er een met hindernissen 

maar de GRANDE FINALE met alles er om heen maakte deze editie onvergetelijk. Iedere deelnemer kan dan ook 

met veel plezier en trots op de geleverde prestatie terugkijken. 

 

GETALSMATIGE GEGEVENS OpstartCursus2020. 

Gestart werd met 53 deelnemers, waarvan 41 vrouwen ( = 77% ) en 12 mannen ( = 23% ). 

De gemiddelde leeftijd bedroeg 44 jaar, waarbij de jongste 18 jaar was en de oudste 65 jaar. 

15 deelnemers ( = 28% ) was reeds lid van THOR. 

Tijdens de uitvoering moesten 9 deelnemers ( = 17% ) noodgedwongen afhaken, waarvan 6 ( = 67%) wegens 

blessures en 3 ( = 33% ) wegens andere redenen. 

Aan de VERVOLGCURSUS namen 40 deelnemers ( = 75% ) deel, waarvan 13 reeds lid van THOR waren. Dat 

betekende dat we per 01-07-2020 totaal 27 nieuwe leden aan de THOR-familie konden toevoegen. 
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Jaarverslag afdeling Wandelen  

 

De Nieuwjaarstocht trok wat minder wandelaars van “buiten” dan anders.( Ook 
hardlopers waren er duidelijk minder) Wandelaars van de eigen vereniging een normaal 
aantal. De 10 km route was dezelfde route als de hardlopers. Plan om volgend jaar een 
half uurtje eerder te starten met wandelen; dus om 8.30 uur. De routes van de 8 en 6 km 
verliepen goed. 
 
 
De Winterwandeltocht trok weer een flink aantal wandelaars. We liepen deze keer mbv routepunten richting 
Pierestraat. Daar hadden we een andere rustplaats, omdat De Posthoorn gesloten was. Deze verzorgde rustplaats 
vraagt om herhaling. De route vanaf hier om de plaats Rucphen heen was nieuw. 
Nieuw waren ook de nieuwe pijlen van BTL. Jammer genoeg ging het bij T-Huis verkeerd, omdat hier  een splitsing 
over het hoofd was gezien. 
  
Daarna kregen we te maken met het verschijnsel Corona. De gevolgen waren ingrijpend. Alle wandeltochten werden 
voor de rest van het jaar afgemeld. Slechts een keer fysiek als bestuur bij elkaar gekomen om te vergaderen. 
  
Ook de wandelingen op de andere dagen zagen er heel anders uit. Nieuw fenomeen werd het registreren, wat voor 
nogal wat wandelaars een drempel was. 
  
Het toegestaan aantal wandelaars per groep werd in de loop van het jaar steeds minder en steeds de anderhalve 
meter afstand. 
  
In plaats van de Grenswandeltocht hebben we een tocht gelopen naar De Cockpit in Bosschenhoofd. 
Natuurlijk moest er rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. De bedoeling was om dit een keer per 
maand te doen naar steeds een andere locatie. De verscherpte corona-maatregelen wierpen roet in het eten. Het 
Thorhonk ging helemaal dicht en het wandelen bij de vereniging kwam helemaal stil te liggen. 
  
De vooruitzichten voor de Nieuwjaarstocht waren somber. Voor de reguliere wandeltochten voor 2021 zullen we wat 
anders moeten verzinnen. 
(vooruitlopend op het jaarverslag van 2021; de wandeltochten gingen door, maar wel anders) 
  
Wil Pardon, voorzitter afdeling wandelen 
April 2021 
 

 
 



THOR jaarverslag 2020 
Pagina 35 

 

  

 

 

Jaarverslag afdeling Nordic walking 

 
Koers en ontwikkeling  

 

In 2020 hebben we geprobeerd de samenwerking met andere sportverenigingen te 

continueren. Dit had tot een tweede gezamenlijke kennismaking dag in april moeten 

leiden. Helaas heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Het streven is om 2021 in het 

najaar een dergelijke dag te organiseren.  

  

Het afgelopen jaar is het niet gelukt om de jaarlijkse evenementen te organiseren. De krimp in de vrijwilligerspool 

blijft een continue zorg.  

 

Leden, trainingen en trainers 

Het aantal leden bedraagt per 31 december: 168. Dit betekent een terugloop van 20 % 

Het sociale element van gezamenlijk wandelen is een belangrijke factor. Een kleine groep is competitief ingesteld en 

wil graag extra inspanning.  Helaas hebben we dit jaar veel leden teleur moeten stellen. 

Er mocht slechts in kleine groepen gelopen worden en alleen na inschrijving. In de maanden waarin wel gelopen 

mocht worden zijn we op dezelfde tijden blijven lopen als voor de Corona pandemie.  

 

Alleen op woensdag is de starttijd gewijzigd in de loop van het jaar, 

Op de volgende dagen worden trainingen gegeven onder leiding van een gekwalificeerde trainer: 

Dinsdag: 18.45 - 20.15 uur, A/B- en C-groep  

Woensdag: 09.00 - 10.45 uur, A-, B-, C- en D-groep 

Donderdag: 13.30 - 15.00 uur en 19.15 - 20.45 uur, A/B/C groep 

Zaterdag: 09.00 - 10.30 uur, A-, B-, C-, D- en sportgroep 

Het deelnemersaantal bij de trainingen is drastisch afgenomen. De trainingen op woensdag en zaterdag worden het 

drukst bezocht. Vaak kwam je leden die niet via THOR wilden of durfden te lopen tegen op dezelfde tijden. 

Het aantal leden is met 20% afgenomen. Het aantal leden dat daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de trainingen is 

amper 40 % 

Het trainersaantal is 22. Daarnaast is er nog een invalpool van 3 vrijwilligers. Het aantal trainers dat daadwerkelijk 

inzetbaar was, is duidelijk lager, Dankzij de reserve voorlopers uit de invalpool en de bereidheid van een aantal 

trainers om vaker voor te lopen lukte het om alle trainingen met trainers in te roosteren.  

Een aantal trainers wilde alleen voorlopen als het aantal deelnemers beperkt was 

Het werven en opleiden van nieuwe trainers blijft een aandachtspunt.  

De trainers hebben tweemaal online vergaderd onder leiding van Marita Castenmiller en Karin Noorman. Diverse 

trainers waren aangemeld voor een cursus nordic running; deze cursus was in verband met ziekte van de 

organisator al diverse malen uitgesteld en uiteraard dit jaar niet meer georganiseerd. 

De jaarlijkse teamdag voor de trainers en reserve voorlopers heeft geen doorgang kunnen vinden  
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Activiteiten 

De werkgroep Evenementen onder leiding van coördinator Marie-Paule van de Berg, heeft de volgende activiteiten 

gepland:  

• 1 januari: Nieuwjaarsloop in samenwerking met de afd. Wandel en Recreatie 

• 5 april: Hap Stap 

• 28 juni: Halve Marathon Wandeltochten NW  

• 1 november: 15-jarig bestaan Nordic Walking 

• 8 november: Landgoedtocht Visdonk, in samenwerking met andere afdelingen 

• 2 december: Taaitaai loop  

• 29 december: Oliebollentocht  

Alle evenementen, met uitzondering van de Nieuwjaarsloop, zijn niet door kunnen gaan, 

Regionale kennismaking dag Nordic Walking  

Op 4 april zou de derde regionale kennismaking dag voor Nordic Walking gehouden worden, in een 

samenwerkingsverband van Achilles (Etten-Leur), AVO’83 (Oudenbosch), Baronie (Breda), Groene Ster 

(Zevenbergen), Spiridon (Gilze-Rijen), Spado (Bergen op Zoom) en THOR. De kracht zit in het herhalen en alle 

verenigingen zien meerwaarde in een gezamenlijke kennismakingsdag. Daarom wordt ook in 2021 een dergelijke 

dag georganiseerd.  

Cursussen 

In het voorjaar zijn er op zaterdagochtend cursussen voor beginners gegeven door Marita Castenmiller en Karin 

Noorman. Een aantal cursisten is doorgestroomd en doet mee met de trainingen.  

Communicatie 

In 2020 zijn per e-mail minder nieuwsbrieven naar de leden verstuurd vanuit de afdeling. Er werden wel maandelijks 

nieuwsbrieven verstuurd vanuit THOR, waarin de informatie vanuit de afdeling is opgenomen.  

Op de website zijn een aantal Workouts geplaatst en een aantal routes die men zelf kan lopen 

De websitepagina en Facebook wordt door de voorzitter onderhouden. 

Voor de trainers is een groepsApp in gebruik voor noodsituaties. Daarnaast hebben de diverse groepen eigen 

WhatsApp-groepen.  

Bestuur 

Het bestuur is viermaal bijeengeweest.  

Er zijn onder andere bestuursbesluiten genomen over hoe te handelen bij afgelastingen, Het optimaliseren van de 

kwaliteit van de trainers, de samenwerking met afdelingen nordic walking van regionale atletiekverenigingen, het 

promoten van nordic walking, rooster van aftreden, jaarplan 2021, begroting 2021.  
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De ledenvergadering heeft in november niet op de gebruikelijke wijze plaatsgevonden. De leden zijn via een mail 

geraadpleegd en zijn akkoord gegaan met de begroting en herbenoemen van bestuursleden. Aftredend en 

herkiesbaar waren: Marita Castenmiller, Peter Verdonschot en Fred Zacht 

Voor de vacature van secretaris heeft zich geen gegadigde gemeld. Dit is zorgwekkend en heeft onder andere een 

directe impact op het uitbrengen van de nieuwsbrieven.  

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020: 

Voorzitter Fred Zacht 

Secretaris vacature 

Penningmeester  Peter Verdonschot 

Trainers en trainingen Marita Castenmiller 

Lid Edward Bletterman 
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Jaarverslag jeu de Boules   “Les Thorquettes”  

 
Leden, bestuur, werkgroepen en vrijwilligers 

Eind december 2020 hebben we 90 leden. 1 januari 2020 

waren er 102 leden. In de loop van het jaar zijn er een aantal 

nieuwe leden verwelkomd. Ruim een tiental leden heeft hun lidmaatschap opgezegd en in 2020 zijn vier leden 

overleden, te weten: Anton Schütz, Loek Simons, Betty Roeland en Wilma Rampaart.  

Het bestuur heeft in 2020 bestaan uit: Ton Kunst, voorzitter; Poula de Klerck secretaris; Henny Jacobs, 

penningmeester; Dion van Tilburg en Isa van Zitteren. 

Het bestuur heeft in 2020 weinig kunnen vergaderen i.v.m. het sluiten van het THOR-honk vanwege Corona.  

Hierdoor heeft het bestuur 1 keer vergaderd bij Isa thuis en 1 keer in september in het THOR-honk. Het gehele jaar 

door is er intensief contact per e-mail geweest met elkaar.   

Bij alle bestuursactiviteiten vormen de vier speerpunten uit het beleidsplan 2019-2023 de rode draad:  behoud van 

de bestaande sfeer en cultuur, groei van het ledental, bevorderen van het verenigingsgevoel als leden van THOR,    

verhogen van het spelniveau.   

In 2020 zijn de volgende werkgroepen actief geweest: werkgroep Baan- en Tuinbeheer, werkgroep Clinics,  

Activiteitencommissie / Feestcommissie,  werkgroep Lief en Leed en de Timmermanswerkgroep.   

In de perioden dat het Sportpark wel open was hebben enkele leden van de werkgroep Baanonderhoud verhoogde 

stoeprandjes gelegd aan de kant van de struiken. Dit omdat regelmatig ballen in de struiken terecht kwamen. 

Publiciteit 
We hebben een eigen website: www.roosendaaljeudeboule.tk beheerd door Peter Hermans. Hierop is alle 
informatie van de pétanque-afdeling te vinden (activiteiten, berichten, nieuwtjes, foto's, uitslagen etc.).   Ook via 
de website van THOR (www.thor-roosendaal.nl) is informatie beschikbaar. 
 
Activiteiten, competities en toernooien :  
De belangrijkste activiteit van Les Thorquettes door het jaar heen is onderlinge competities spelen. We spelen 
elke week op dinsdag- en donderdagmiddag onze winter- en zomercompetities. De competitie gaat in principe 
altijd door, mits er een voldoende aantal deelnemers aanwezig is.  
Dat betekent dat slechts heel af en toe, bij hondenweer, de competitiemiddag wordt afgelast. Dit jaar was het 
even anders doordat we vanwege het Coronavirus niet hebben kunnen spelen vanaf half maart tot begin juni, 
vanaf half oktober tot 24 november en ná 12 december. Bij elkaar ruim 4 maanden.  Daarnaast hebben we vanaf 
maart ook een mindere opkomst gehad, door het besmettingsrisico. Zie hierna. “Boulen in tijden van Corona”.   
 
In de eerste maanden van het jaar hebben, naast de lopende wintercompetitie, de geplande activiteiten wel 
normaal doorgang gevonden:  
-  3 januari 2020 hebben we elkaar het beste gewenst voor het nieuwe jaar. Er was een heerlijke tafel met hapjes 
(overschotjes van de jaarwisseling) en er was nepchampagne voor het proosten op een goed en sportief nieuwjaar. 
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- onze jaarlijkse ledenvergadering is gehouden op 21 januari 2020. 
- 18 januari was er een club dag en open dag THOR. Een aantal leden heeft hieraan meegewerkt met het geven 
van kleine clinics . Door deze dag hebben wij een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen.  
- 25 februari hadden we onze  carnavalsmiddag. Nà een rondje boulen, zorgde de carnavalsband voor sfeer en 
polonaise. Onze eigen “praotjesmaokers Jan en Ria  lieten ons lachen én voorzanger Paul liet ons klassiekers 
zingen als “mijn stadje, ne kloek mee pielekes, bloody Mary” en “de klok van Arnemuiden”.   
 

 
 
De competities in 2020 

Zowel de wintercompetitie 2019-2020 als de zomercompetitie 2020 zijn door de maatregelen vanwege het 

coronavirus niet volledig afgewerkt.  

De wintercompetitie werd 2 ½ week vóór de geplande einddatum afgebroken, zodat de tussenstand van 12 maart de 

eindstand werd.  

Winnaar mannen:  Dion van Tilburg  2. Jan Brouwers 3. John Vissers   nr. 4 was de Maître himself met hetzelfde 

percentage van 64,3 als John. Het verschil in honderdsten van procenten gaf de doorslag.    

Winnares vrouwen: Ria Rampaart   2. Maria Scheepers  3. Joske Dietze.  

De zomercompetitie duurt normaal gesproken 7 maanden, van april t/m oktober. Dit jaar begon de competitie pas op 

2 juli en werd voortijdig beëindigd op 13 oktober. Dus dit jaar duurde de zomercompetitie maar 3 ½ maand.  

Eindstand heren: 1. John Vissers   2. Dion van Tilburg 3. Kees Boot   

Ook hier was het spannend tot op de laatste speelmiddag. De week ervoor stond Dion op 1 en John op 2. Nino 

stond toen op 3.  Op de laatste middag is John nog over Dion heen gesprongen en is Nino door Kees Boot 

achterhaald, die daarmee voor het eerst op het podium komt.  

Eindstand dames: 1. Henny Jacobs   2. Hennie Engelen  3. Frieda Veenstra.  

Door de Corona maatregelen zijn de medailles voor de prijswinnaars van de beide competities nog niet uitgereikt. 

Deze liggen in de kast te wachten op een feestelijke gelegenheid om de winnaars en winnaressen te huldigen.  

Boulen in tijden van Corona 

Op donderdag 12 maart is de eindsprint van de wintercompetitie 2019-2020 in volle gang. Er staan nog 10 

wedstrijden op het programma tot april. Er is volop spanning. Het kan nog alle kanten op. Dan zorgt het coronavirus 

voor een landelijke lockdown en voor een onverwacht einde van de competitie. Het sportpark wordt gesloten. De 

rangschikking van 12 maart wordt de eindstand van de wintercompetitie.  

Het duurt 2 ½ maand voordat we weer voorzichtig kunnen beginnen. In de aanloop naar de herstart hebben we een 

protocol opgesteld. Het protocol bevat een aantal gedragsregels tijdens het boulen (1½  meter afstand, geen handen 

schudden, maximaal 4 personen per baan) én een aantal voorwaarden en overwegingen om al of niet te komen 

boulen (kom alleen als je geen klachten hebt, overweeg de risico’s voor jezelf en anderen om in een groep te 

sporten).  
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Als we op dinsdag 2 juni  herstarten komen er 12 mensen opdagen. Omdat het sportpark officieel nog gesloten is, 

moet er bij de ingang gecontroleerd worden, zodat alleen mensen worden toegelaten, die zich vooraf voor een 

“training” hebben aangemeld. We spelen onderlinge potjes. Er is geen competitie. De kantine is dicht. Het 

terrasmeubilair mogen we niet gebruiken. Een weekje later kunnen we dan wel weer zitten op een beperkt aantal 

witte stapelstoelen. In de eerste weken varieert het aantal leden dat komt boulen tussen de 16 en de 22.     

Als in juli de “intelligente lockdown” wordt versoepeld en de kantine en het terras weer open gaan,  verdubbelt ook 

het aantal aanwezigen op de speelmiddagen. De zomercompetitie 2020 gaat van start.  In de kantine geldt een 

speciale looproute en is desinfecterende gel beschikbaar. Het protocol is nog steeds van kracht. Ook het vooraf 

aanmelden via de website van THOR blijft en vraagt soms om soepele improvisaties. Gelukkig is het meestal goed 

weer.  

Op woensdag 19 augustus hebben we zelfs een doublettentoernooi met onze vrienden de Ketsers uit Rucphen. Het 

wordt een gezellige middag. Vier doublettes eindigen met 3 gewonnen wedstrijden. Kees van de Beemd en Bert 

Jaspers zijn de toernooiwinnaars met het beste puntensaldo. Zij ontvangen de bekende prijsworst. 

                       

Op donderdag 10 september hebben we een clinic georganiseerd voor de leden van Rotary Roosendaal.  

Vanwege de oplopende  besmettingen en op basis van de persconferentie van de regering, worden half oktober 

onze activiteiten stilgelegd. De kantine gaat weer dicht. De competitiestand van 13 oktober wordt daardoor de 

eindstand van de zomercompetitie 2020.  

Een weekje later volgt de vraag om toch na te denken over een herstart onder de geldende beperkingen. We kunnen 

gaan boulen met maximaal 5 groepjes van 4 personen. In eerste instantie voelt ons bestuur daar niet zo veel voor. 

Na aandringen van het hoofdbestuur hebben we, via een mail op 27 oktober, onze leden gevraagd of er 
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belangstelling is om onder deze condities weer te gaan boulen. Een vijftiental wil dat wel. Begin november volgt er 

echter weer een persconferentie met aangescherpte maatregelen. Een “tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke 

lockdown”. Buiten sporten mag de komende weken alleen nog in groepjes van 2 personen. 

Als twee weken later maximaal 5 groepjes van 4 personen weer zijn toegestaan, beginnen wij op 24 november ook 

weer met boulen.  Alle leden krijgen een mail met o.a. de volgende inhoud. “Nu die mogelijkheid dus weer open 

staat, hebben wij als bestuur dan ook besloten om de herstart te maken. Te beginnen op dinsdag 24 november a.s. 

We spelen vooralsnog géén wintercompetitie. Het wordt dus doublettes of tête-àtête. Maak er wat van. Het gaat er 

vooral ook om er eens even uit te zijn en elkaar (op 1½ meter afstand) te ontmoeten. Zolang de kantine gesloten 

blijft, is het aan te raden om zelf koffie / thee / frisdrank/ koek etc. mee te brengen. Vanzelfsprekend zijn alle leden 

welkom en niet alleen de vijftien die in eerste instantie positief gereageerd hebben op de mail van 27 oktober.“ 

Er komen in de weken na 24 november regelmatig meer dan 20 mensen opdagen, zodat het maximum van 5 

groepjes begint te knellen. Maar na ruim 3 weken volgt opnieuw een verzwaring van de maatregelen. Na de 

‘intelligente lockdown’ en de ‘beperkte lockdown’ komt er nu een “harde lockdown” die over de jaarwisseling 

doorloopt tot in januari 2021.  

Activiteiten die door de corona pandemie niet door konden gaan: 

Paas toernooi, Open doubletten toernooi, fietstocht, herfsttoernooi, Sinterklaasmiddag.   

In maart en mei waren er clinics gepland voor  het Norbertus/Gertrudis College en voor de Jeroen Boschschool. Ook 

deze middagen zijn vanwege corona afgelast. 

Conclusie: 

2020 was door de uitbraak van de pandemie een vreemd jaar, waarin door alle landelijke maatregelen, niet altijd ons 

geliefde jeu de boules kon worden gespeeld op de manier die we gewend waren. Op de momenten dat we wel 

mochten spelen waren we beperkt in de contacten met elkaar. Denk aan afstand houden, geen handen schudden, 

geen kantinebezoek en geen gebruik van het terras. Het was ook een jaar waarin een aantal leden door al deze 

maatregelen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Toch zijn we blij dat we dankzij de inzet van een grote groep 

betrokken en enthousiaste vrijwilligers en het enthousiasme van alle leden, toch enigszins tevreden kunnen 

terugkijken op het jaar 2020. 

Het bestuur van de afdeling Jeu de Boules, Les Thorquettes.     

Januari 2021 
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Jaarverslag werkgroep De Halve Marathon van Roosendaal  

Ondanks dat er door corona geen editie 2020 is geweest van de Halve Marathon, is er toch wel het een en ander 

gebeurd. 

Eind 2019 is er een succesvolle actie geweest om de werkgroep Halve Marathon uit te breiden met vele nieuwe 

coördinatoren. Een twintigtal mensen helpt nu mee met de voorbereidingen en uitvoering. Een kerngroep van 3 

mensen probeert alles aan te sturen. 

Met name in de eerste 2 maanden van 2020 is er veel tijd besteed aan het vormgeven van de nieuwe 

organisatiestructuur. Er is flink wat af vergaderd met de diverse nieuwe werkgroep leden. Zonder compleet te zijn 

heeft dit o.a. betrekking gehad op de onderdelen: bouw -verkeer – ondersteuning vrijwilligers – waterposten – 

sponsoring – PR-zaken etc. 

De website van de Halve is in het eerste kwartaal flink aangepast en opgeschoond. 

Per 1 februari 2020 is de inschrijving opengesteld voor de editie van zondag 28 juni 2020. 

Kort na de carnaval begonnen de eerste problemen met betrekking tot corona zich in Nederland voor te doen. In 

maart 2020 ging Nederland zo’n beetje op slot. Het doorgaan op 28 juni was ineens heel erg onzeker geworden. 

De kernroep heeft gedurende de maand maart meerdere overleggen gevoerd om te de mogelijkheden te bezien, 

direct stoppen was nog niet aan de orde. 

Helaas bleek eind maart 2020 dat een normale editie er eind juni niet in zat. Alle voorbereidingen werden stopgezet. 

Alle betrokkenen werden hiervan snel op de hoogte gesteld, en reeds ingeschreven deelnemers hebben het geld 

teruggestort gekregen 

Omdat op de speciaal voor de HM in China gemaakte medailles een erg lange levertijd zit, waren zij al voor de 

corona uitbrak besteld. Deze medailles zijn ook later in het jaar aan THOR geleverd en staan opgeslagen in het 

magazijn. De medailles zijn wel met een inlegplaatje met daarop 2021 zodanig aangepast dat ze te gebruiken zijn bij 

een editie in 2021. 

Op 28 juni 2020 zijn er toch een aantal lopers gespot die zelfstandig het parcours hebben afgelegd, zij haalden 

daarmee zelfs BNdeStem. Een mooi bewijs dat er toch een grote behoefte is aan het evenement. 

In het najaar van 2020 zijn de voorbereidingen voor het volgende jaar weer opgestart door de pr&sponsor commissie 

en de kerngroep. Een nieuw logo en de plannen voor een nieuwe website zijn gepresenteerd aan het bestuur. Vanuit 

dit bestuur kwam groen licht om een volgende editie – al dan niet virtueel – voor te breiden. Dit alles binnen de 

mogelijkheden die de overheid biedt inzake de corona maatregelen. 

Met kerst 2020 was er nog vrijwel niets mogelijk. De hoop is gevestigd op 2021. 

Het was een bijzonder jaar – erg jammer dat er geen Halve Marathon was – maar een enthousiast nieuw elan is 

ontstaan. 

Opgesteld door Peter Pelsma – voorjaar 2021. 
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Jaarverslag werkgroep Avondvierdaagse 

 

Covid-19 oorzaak van afgelasting 

Toen we in januari startten met de voorbereiding voor onze 43e editie konden we niet 

bevroeden wat een turbulent jaar 2020 zou worden. Uit het verre oosten kwamen 

weliswaar de eerste signalen van een rondtrekkend virus, maar China was echt ‘de ver 

van ons bed show’  

Hoe anders reageerden we toen het virus in Italië opdook en zich als een razende over Europa verspreidde. We 

schakelden met onze werkgroep een tandje terug toen Covid-19 in onze eigen contreien eind februari / begin maart  

huis hield. 

In de veronderstelling dat het allemaal nog wel mee zou vallen schoven we een definitieve beslissing om het 

evenement af te gelasten steeds voor ons uit. Maar toen er ook in ons land gesproken werd over een mogelijke 

‘code zwart’, lieten we alle hoop varen op het doorgaan van onze A4D van 11 t/m 14 mei.  

In ons achterhoofd dachten we aan een eventuele afgeslankte vorm in september, na de vakantieperiode. De 

versoepelingen die we in de maanden juni en juli mochten ervaren gaven ons hoop dit jaar toch een 

wandelevenement  te kunnen organiseren.  

Maar de versoepelingen van de zomermaanden bewerkstelligden juist een averechts effect met een heuse lockdown 

voor het hele land tot gevolg. 

Met pijn in het hart zetten we ons draaiboek 2020 in de ijskast. Het was in 2020 onverantwoord om een A4D in welke 

vorm dan ook op touw te zetten en bovendien wierpen de overheidsmaatregelen terecht dermate barricades op dat 

je het wel uit je hoofd liet om energie te gaan steken in een organisatie die gedoemd was nooit en te never 

toestemming voor uitvoering te krijgen. 

In de rijke geschiedenis van onze Avond4daagsen was dit de eerste keer dat dit grootste Roosendaalse evenement 

in zijn geheel moest worden afgelast.  

Laten we hopen dat dit ook meteen de laatste keer was.  

Namens de werkgroep, 

Ronny Weemaes 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag werkgroep Nieuwjaarsloop  

 
Geen bijdrage ontvangen. De loop is wel georganiseerd. 
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Jaarverslag Werkgroep Wedstrijd Organisatie 

 

Leden van de werkgroep: 
Peter van Dorst (Voorzitter) 
Peter Godschalk  (Jury) 
Teus Klein  (Wedstrijdsport) 
Rene Machielse  (lid) 
Annemieke van Mook  (lid/verslaglegging) 
 
Voor de WWO was 2020 een jaar dat zich kenmerkte door het annuleren van nagenoeg alle wedstrijden. Nadat de 
AU op 3 maart nog aangaf geen reden te zien om wedstrijden omwille van de COVID uitbraak in China te annuleren, 
kwam al snel vanuit de overheid op 12 maart het verbod op (grote) bijeenkomsten. 
 
De Werkgroep Wedstrijd Organisatie (WWO) vergaderde in het kalenderjaar 2020, twee keer in formele vorm: 21-
01-2020 en 08-03-2019. 
Als vervanging voor de Running Center Classic-wedstrijd hadden we mooie ideeën. Door het wegvallen van de 
hoofdsponsor voor deze wedstrijd waren we op zoek naar een andere opzet. We zouden in 2020 voor het eerst de 
“THOR Mid-Summer games” gaan organiseren op 22 augustus. Zoals we allen hebben mogen meemaken kwam het 
verenigings- en ook ons wedstrijd- leven kort na 12 maart daarna langdurig tot stilstand. De eerste wedstrijd die 
sneuvelde was het THOR-indoor kampioenschap op 14 maart in Bergen op Zoom. 
 
Kort voor de zomervakantie hebben we op 4 juli voor de pupillen en CD junioren gelukkig nog wel een onderlinge 
test wedstrijd in samenwerking met de trainers kunnen realiseren.    
 
Na de zomervakantie hoopten we dat de clubkampioenschappen, die gepland stonden voor 4 oktober, doorgang 
zouden kunnen vinden. De 2e coronagolf die zich vanaf september aankondigde zorgde ervoor dat een normale 
editie hier niet haalbaar was. Gelukkig hebben we door het opknippen naar meerdere momenten en versimpelen 
waar mogelijk ook hier m.b.v. de trainers een alternatieve vorm georganiseerd. 
 
Door het sluiten van de vergader faciliteiten is er weinig in volledige vorm bijeen gekomen als werkgroep. Wel is er 
gedurende het jaar in bilaterale vorm en via digitale kanalen contact geweest om te bezien wat wel  en wat niet 
mogelijk was. 
 
Tot slot wil ik stilstaan bij een punt van zorg. Jaarlijks stijgt de gemiddelde leeftijd van ons jurycorps met een vol jaar 
en wordt de lijst met juryleden korter. We naderen snel een punt dat we een wedstrijd alleen kunnen organiseren als 
we vooraf commitment hebben van een aantal juryleden op sleutelposities. Denk aan starter, ET en scheidsrechters. 
Ik doe dan ook een dringend appel op onze verenigingsleden om ons jurycorps te komen versterken. Ik kan het 
aanbevelen; het is een leuke en hechte groep!  Mochten er leden zijn die het leuk vinden om 3 a 4 dagen 
beschikbaar te zijn voor de vereniging als jurylid, nodig ik deze van harte uit om met mij of een van de leden van de 
werkgroep contact op te nemen via info@thor-roosendaal.nl  
 
Namens de Werkgroep Wedstrijd Organisatie 
 
Peter van Dorst 
Voorzitter WWO 
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 Jaarverslag werkgroep Barbeheer 

 

Personalia:  
De werkgroep barbeheer bestond in 2020 uit de volgende personen: Franka Hagman, Yvonne Langen, Johan 
Rijnvos, Ronny Weemaes (vz) en Jos Smits  
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als een jaar dat we door de coronapandemie niet snel zullen vergeten. We 

werden geconfronteerd met problemen die tot dan ongekend  waren en die om oplossingen vroegen waar het nodige 

denkwerk voor verzet moest worden om tot acceptabele oplossingen te komen. En die oplossingen waren soms een 

kort leven beschoren, omdat de voorschriften dan weer aangescherpt of dan weer versoepeld werden.  

Een duidelijke rode draad door dit jaar was de telkens weer oplaaiende hoop op versoepelingen van de 

maatregelen, op licht aan het einde van de tunnel. Het is deze hoop die ons op de been hield, want als we van 

tevoren geweten hadden dat die pandemie ons het hele jaar 2020 parten zou spelen hadden we er waarschijnlijk het 

bijltje al snel bij neergegooid. 

We startten het jaar 2020 met nieuwe kantineprijzen. Na drie jaar bleek dat weer eens noodzakelijk aangezien onze 

marges aan het slinken waren. Onze leden begrepen dankzij onze onderbouwde uitleg deze noodzakelijke 

prijsaanpassingen. 

Medio maart bereikte de coronastorm ons land en kondigde onze regering de nodige maatregelen af om de 

pandemie onder controle te houden. De meeste maatregelen betroffen onze persoonlijke omstandigheden. Het 

sluiten van sportparken en sportkantines deden ons persoonlijk niet zoveel pijn. Immers met tweetallen bleef het 

mogelijk om buiten te blijven sporten. 

Ons bestuur zag meer donkere wolken aan de horizon verschijnen. Immers met de flinke terugloop van onze 

kantineomzet viel een van de belangrijkste inkomstenbron weg. Dankzij diverse steunmaatregelen van de overheid 

kon ons bestuur het jaar 2020 toch nog met een positief resultaat afsluiten zoals we allemaal hebben kunnen lezen. 

Toen medio juni de kantine, met strenge voorschriften, toch weer open mocht konden we met ons CMT (Corona 

Management Team) gaan brainstormen over éénrichtingsverkeer, over het maximale aantal zitplaatsen, over afstand 

houden, over tijdmarges voor verblijf in onze kantine, over tafelopstellingen, over beschermingsmiddelen als 

mondkapjes, spatschermen, ontsmettingsmiddelen, enz. Het was in het begin even wennen, maar eenmaal 

vertrouwd met de getroffen maatregelen konden we de taak van de met name aangestelde toezichthouders zowel 

binnen de kantine als buiten op het terras, tot acceptabele proporties terugbrengen. 

Deze coronaperiode creëerde ook een nieuwe functie: kantinewacht. Om begrijpelijke redenen haakte een niet 

onaanzienlijk aantal barvrijwilligers (tijdelijk) af. Het bleek onmogelijk de bar tijdens alle trainingen te bemensen, 

terwijl de kleedlokalen en douches wel gewoon open waren. De functie van kantinewacht, zeg maar oppasser van 

het THOR-honk, bracht uitkomst. 

De versoepelingen in de zomer zorgden voor een opleving van het virus, waardoor de kantine in oktober op slot 

moest en in december tenslotte ging alles weer op slot vanwege de 2e lockdown. De vooruitzichten waren dat dit tot 

het eind van het jaar zou gaan duren en dus konden we als werkgroep onze aandacht gaan richten op de 

houdbaarheidsdata van de nog aanwezige artikelen in onze kantine. De coronaschade voor de kantine dit jaar 

bedroeg bijna 60.000 euro.  

Zoals in het begin al opgemerkt; 2020 was een jaar dat ons nog lang zal heugen. 

Ronny Weemaes, voorzitter barbeheer. 
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Jaarverslag tuchtcommissie 

 

De tuchtcommissie bestaat eind 2020 uit de volgende leden: 

Waarnemend voorzitter : Wybe van der Kolk (Afdeling Recreatie) 

Secretaris/Penningmeester. : Nanny Huijsman(Afdeling Nordic Walking) 

Lid    : Mieketrien van Antwerpen  

      (Afdeling Wandelen+Nordic Walking) 

Lid    : Agnes Voorbraak (Afdeling Nordic Walking) 

Lid    : Miguel Martinez (Afdeling Recreatie) 

  

Aan het eind van het jaar is Miguel toegetreden als nieuw lid. Wybe van der Kolk is nog aangebleven vanwege de 

krappe bezetting. 

De commissie is bewust van het feit dat er verschillende afdelingen onder- en overbezet zijn kijkende naar de 

herkomst van de leden. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar een minimale bezetting van 5 leden. En een 

evenredige verdeling van de leden over de verschillende afdelingen.  Gezien de huidige onderbezetting, berusten we 

in deze situatie. 

 

Op de website van THOR http://www.thor-roosendaal.nl) komt men bij de tuchtcommissie via het op tabblad: 

SPORTVEILIGHEID in het hoofdmenu. In het drop-down-menu kun je dan: tuchtcommissie kiezen. 

 

Hier wordt een korte uitleg gegeven waarom de tuchtcommissie opgericht is. Het tuchtreglement kan via een extra 

link opgevraagd worden.  

Ook wordt de vertrouwenscontactpersoon (VCP) vermeld en wordt het e-mailadres van de VCP van THOR vermeld. 

 

De tuchtcommissie zelf is te bereiken via emailadres: tuchtcommissie@thor-roosendaal.nl 
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Jaarverslag beheer verenigingswerk 

De brieven voor het verenigingswerk zijn in januari bezorgd bij zo’n 800 leden. Dit zijn leden die een verplichting 

hebben en/of leden die zijn vrijgesteld vanwege hun leeftijd, maar wel graag iets willen doen voor de club. Die 

inventarisatie is altijd weer een arbeidsintensief werk. Wanneer de ingevulde formulieren weer terugkomen dan 

voeren de mensen van vrijwilligersbeheer deze in. We gebruiken hiervoor een module die Jos de Nijs en Eric 

Verhelst in 2017 hebben ontwikkeld. 

We voeren in wat iemand aanvinkt als voorkeursta(a)k(en) en wat voor specifieke kennis iemand kan inbrengen. Op 

basis van deze gegevens voeden we de werkgroepen die hiermee aan de slag gaan. 

Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met deze informatie. We hebben bij THOR de afspraak dat iedereen die 

werkt met persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring moet tekenen. In deze verklaring staat bijvoorbeeld dat 

je persoonsgegevens niet zomaar op je laptop of op een memorystick mag bewaren. Hiermee worden we ons 

bewust van het feit dat we verstandig moeten omgaan met deze informatie. 

Helaas hebben we weinig kunnen doen met alle verzamelde info, vanwege de bekende oorzaak. Door het wegvallen 

van alle evenementen konden we geen beroep doen op het aanbod van onze vrijwilligers. Dat betekent tevens dat 

het bestuur besloten heeft om de afkoopsom van het verenigingswerk niet te innen. 

De werkgroep heeft versterking gekregen van Jeroen Wezenbeek voor het maandelijks updaten van de database. 

Hij heeft deze taak overgenomen van Eric Verhelst. We danken Eric voor zijn ondersteuning, inzet en het 

meedenken en tevens wensen we hem en zijn familie heel veel sterkte en kracht in de strijd die hij levert. 

Iedereen bedankt voor de medewerking. 

De werkgroep: 

Anne-Marie Sweere, Ans Zacht, Eric Verhelst, Jeroen Wezenbeek, Joke Kortekaas, Jos de Nijs,  

Jos Smits, Mieketrien van Antwerpen, Ronny Weemaes, Trudy van Tulder en Yvonne Langen. 

Yvonne Langen, voorzitter werkgroep 
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Dankwoord 

Dit jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de medewerking van heel veel vrijwilligers van THOR. Het was dit jaar 
niet gemakkelijk om een compleet overzicht samen te stellen, omdat er heel veel activiteiten niet doorgegaan zijn 
vanwege covid. Heel veel dank aan iedereen die zijn / haar bijdrage heeft geleverd. Er ontbreken enkele bijdragen 
van werkgroepen, waarvoor onze excuses. Hopelijk kunnen we volgend jaar een completer overzicht presenteren. 
Omdat de vacature van secretaris nog steeds niet is ingevuld heb ik de taak op me genomen om dit verslag samen 
te stellen. 
 
Dit verslag zal in de ALV van maandag 28 juni 2021 worden voorgelegd aan de leden ter goedkeuring. 
Yvonne Langen, verenigingsmanager 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


