
Algemene Ledenvergadering THOR, 28 juni 2020. 19.00     
Aanwezig zijn 36 stemgerechtigde leden 
 
1. Opening en mededelingen 

Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  
Er is van drie mensen bericht van verhindering ontvangen.  
Het is fijn dat we weer de vergadering weer in het THOR-honk kunnen houden. Zoals jullie zien is 
het honk versierd met oranje ter gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal. 
Voorzitter wil de organisatie van de halve marathon complimenteren. Ondanks alle beperkingen 
hebben zij een mooi virtueel evenement georganiseerd.  
We verwelkomen Paul van Oers als bestuurslid van de afdeling recreatie. 
Met ingang van 1 juli 2021 zal de WBTR ingaan. Deze Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is 
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels 
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met 
de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, 
misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. 
Het bestuur is bezig geweest om al deze regels in te voeren, wat nog veel inspanning heeft 
gekost, vooral van de penningmeester. 
Een wervingscommissie met als leden: Toon van Osta, Peter Pelsma en Rob van Mechelen heeft 
zich dit hele jaar ingespannen om nieuwe bestuursleden te vinden. Er is zowel intern als extern 
gezocht, de commissie heeft veel mensen gesproken, maar de zoektocht heeft nog niets 
opgeleverd. Er zijn nu te weinig bestuursleden, na deze vergadering zijn alleen nog Fred Zacht en 
Frank Altena over. Daardoor kunnen niet alle taken worden uitgevoerd. Leden moeten zich wel 
realiseren dat als er geen bestuur is, er ook geen vereniging is.  

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 november 2020 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 
 
4. Voorstellen van onze leden 

Naar aanleiding van het feit dat er enige tijd niet gesport kon worden, heeft het bestuur de 
volgende voorstellen ontvangen: 
a. betaal de leden de (afdelings)contributie van het eerste kwartaal terug; 
b. doe iets extra’s voor de leden, bijv. verhoog de kantineprijzen niet of verhoog de 
afdelingscontributies niet; 
ad a. Dit zou gelden voor alle afdelingen, behalve voor de jeugd. Zij hebben vrijwel de hele tijd 
kunnen doorsporten. Deze maatregel kost € 12.000 tot € 15.000. 
Ad van Hees heeft sympathie voor punt 7 van de bestuursreactie op dit voorstel: doe iets 
ludieks, verwelkom alle leden als alles achter de rug is hartelijk en/of bevorder activiteiten die 
de ledenbinding extra stimuleren.  
 
Kees Langen merkt nog op dat dit jaar de afdelingscontributies niet zijn verhoogd. De kosten 
hiervan waren € 14.400 



Tjeu Segers: Als de vergadering zou besluiten tot terugbetalen van de afdelingscontributie, dan 
moeten we ons wel realiseren dat voor ieder lid de afdelingscontributie verschillend is.  
Kees Langen is geen voorstander van het terugstorten van een deel van de contributie. Voor de 
afdeling wandelen bijvoorbeeld bedraagt de afdelingscontributie € 5 per kwartaal. Zitten de 
leden wel op zo’n klein bedrag te wachten. Overigens was het bestuur van de afdeling wandelen 
niet voor het terugbetalen van de afdelingscontributie. Hij adviseert het hoofdbestuur dan ook 
om het niet te doen.  
Rudy Weemaes: het gaat om het idee. Vorig jaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Het zou 
goed zijn een compensatie hiervoor te ontvangen. Het is niet interessant hoe hoog de 
compensatie is, maar het gaat om het idee.  
Uit de zaal wordt nog gevraagd of er leden zijn geweest die om compensatie hebben gevraagd? 
Er is wel een aantal leden geweest die gezegd hebben: ik betaal niet meer, maar dat zijn 
incidenten.  
Toon van Osta: ik ben ook lid van andere verenigingen lid en daar hebben we de contributie 
solidair doorbetaald. We zijn toch een vereniging en geen commerciële aanbieder van 
trainingen. Tenslotte hebben verenigingen ook veel vaste kosten 
Frank Altena. Het bestuur is van mening dat overheidssubsidies zijn niet om uit te delen, maar 
om de vereniging draaiende te houden. Bovendien gaat het per lid om heel weinig geld.  
De vergadering is tegen het voorstel om de afdelingscontributie terug te storten of niet te innen. 
Als er leuke dingen worden gedaan, kunnen de jeugdleden daarin ook delen. 
 

5. Aanstellen stembureau  
Lijkt op dit moment nog niet. Blijkt het tijdens de vergadering toch nodig, omdat er over een 
persoon moet worden gestemd, dan kan alsnog een stembureau worden ingesteld.  
 

6. Huldiging Jubilarissen 
Er zijn 7 jubilarissen die 25 jaar lid zijn: Wil Hectors, Ans de Graaf, Jack Gelens, Anja Verbocht, 
Peter van Wezel, Betsy Fase, Susanne Haverkamp. 

 Twee leden zijn 40 jaar lid: Erik Jansen en Peter Antonissen. 50 jaar lid is Toos Vogelaars, en 
tenslotte is Rini Marijnissen 60 jaar lid van THOR. Zij kregen allen de versierselen die bij hun 
jubileum horen. In verband met corona was het nog niet mogelijk om de jubilarissen te eren met 
een feest in het THOR-honk. Als het weer kan zal dit alsnog worden georganiseerd.  

 
7. Uitreiking onderscheidingen 

Will Pardon is sinds 1983 lid en al 30 jaar in diverse functies bij THOR actief als vrijwilliger. Hij is 
in al die tijd nog nooit door THOR onderscheiden. Sinds 2004 is hij voorzitter van de afdeling 
wandelen. Hij steekt daarnaast bij veel tochten de handen uit de mouwen. Ook is hij sinds 8 jaar 
voorzitter van de nieuwjaarsloop. Het hoofdbestuur dankt hem hartelijk voor zijn inzet voor de 
vereniging en eert hem met een speld van verdienste en een mooi boeket. 
Johan Rijnvos. Voorzitter bedankt Johan dat hij gekomen is, ondanks het overlijden van Lies nog 
zo kortgeleden. Johan is sinds 1984 lid van THOR. Eerst bij de afdeling recreatie en daarna bij de 
afdeling wandelen. THOR kan altijd een beroep op Johan doen. Johan is ook behulpzaam bij de 
werkgroep barbeheer. Voorzitter bedankt hem hiervoor hartelijk. Ook Johan krijgt een speld van 
verdienste en een mooi boeket. 

 Kees Langen is lid van de afdeling gym, voor welke afdeling hij ook de belangen behartigt. Toen 
hem gevraagd werd om de ledenadministratie te gaan doen kon dat nog niet meteen, hij was 
nog penningmeester van KBO. Eind 2013 was die functie over en heeft hij de ledenadministratie 
over genomen. Een enorme klus die na zijn vertrek begin dit jaar door 6 mensen wordt gedaan. 



Hij heeft ook nog veel energie gestopt in de overdracht van zijn werkzaamheden. Er is nu iets 
meer ruimte voor hem gekomen om de kinderen en kleinkinderen in Australië te gaan 
bezoeken. Kees: Ik wil langs deze weg het bestuur bedanken voor het vertrouwen dat in mij is 
gesteld. Ik was een groentje, weliswaar lid van de gym, maar verder wist ik weinig van THOR. Ik 
wil ook graag Jos Smits bedanken die mij wegwijs heeft gemaakt binnen THOR en Sportlink.  
Unieraadslid AU Rob van Mechelen neemt het woord. Juryleden Marinus Jaspers heeft speld van 
verdienste en lidmaatschap van verdienste van THOR al lang geleden ontvangen. Ook Fred Knol 
heeft al een speld van verdienste in zilver ontvangen. Beide heren staan al 40 jaar geregistreerd 
als jurylid van de AU. Beiden hebben zich jarenlang ingezet bij verschillende evenementen. Ook 
bij de jeugdronde van Roosendaal hebben zij hun medewerking verleend, en ook 
wegwedstrijden in de regio. Beiden zijn nog steeds actief als jurylid. Fred was ook regionaal vaak 
vertegenwoordigd als scheidsrechter of wedstrijdleider. Fred is ooit van de weg gereden bij de 
halve marathon zonder dat de organisatie dat ooit heeft gemerkt. Bij warme 
weersomstandigheden waarschuwde hij de organisatie voor het gevaar daarvan. Kortom beide 
heren hebben veel verdiensten voor THOR en Roosendaal.  
Namens de AU mag ik jullie dan ook de waarderingsspeld uitreiken met oorkonde. 
 

8 Uitloting cijfers ledencertificaten 
Nog niet uitgeloot zijn de ledencertificaten met de eindcijfers 0 , 1,  2, 4 en 5. Door een van de 
aanwezige leden wordt het eindcijfer 1 getrokken. Penningmeester zal dit aan alle 
certificaathouders mailen. Uitbetaling van de certificaten met een eindcijfer 1 zal in september 
plaatsvinden tegelijk met de afrekening van de rente. 
 

9 Jaarverslag 2020  
Het maken van het jaarverslag is veel werk geweest, vooral voor de verenigingsmanager Yvonne, 
Langen. Het is een rijk geïllustreerd boekwerk geworden met veel foto’s.  
Zijn hierover opmerkingen?  
Er zijn opmerkingen met name over het Corona Management Team (CMT). De vergadering mist 
de taakinstructie van CMT, en ook op basis waarvan de leden van het CMT zijn aangewezen. 
Vragensteller denkt dat zij te volgzaam zijn geweest. Een ander THOR-lid geeft aan dat het juist 
fijn was dat er erg behoudend is gehandeld, er zijn nu geen risico’s gelopen. De overheidsregels 
zijn netjes gevolgd. Ook al waren we het niet met alle regels eens.  
Fred Zacht geeft aan: Er was geen taakomschrijving, we wisten niet wat corona was, maar er 
moest wel iets gedaan worden. Op dat moment was de voorzitter op vakantie, na zijn 
terugkomst is de knoop doorgehakt en heeft hij gevraagd of Fred Zacht samen met Yvonne 
Langen de maatregelen rond corona in de gaten wilde houden en uitvoeren. Overigens zijn de 
leden het erover eens dat de communicatie naar de leden toe over de corona maatregelen 
steeds prima waren. 
Kees Langen: mist het verslag van de afd. gym. Dat komt omdat er geen bestuur van de afdeling 
gym is.  
Pag. 23: wedstrijdsport noemt aantallen leden die niet stroken met de ledenadministratie. Rudy 
zal het met bestuur wedstrijdsport uitzoeken.  
 

10 PAUZE 
 
11 Evaluatie jeugdplan 

Het was de bedoeling om de evaluatie op de website te plaatsen. Dat is jammer genoeg niet 
gelukt.  



Floris Terhel en Koen Konings zullen een toelichting geven. 
Elk kwartaal heeft Floris aan het hoofdbestuur verslag uitgebracht hoe het gaat. Het is de 
bedoeling nu een evaluatie van het afgelopen jaar te geven. 
In februari 2021 is het jeugdplan goedgekeurd door de ALV. Op 1 maart is er officieel een begin 
mee gemaakt. En toen kwam corona. Dit had ook zijn weerslag op het jeugdplan.  
De doelstellingen die geformuleerd waren zijn  
1 tevredenheid onder de jeugdleden verhogen.  
2 deelname van jeugdleden aan atletiekwedstrijden vergroten 
3 saamhorigheid doen toenemen 
4 aantal trainers vergroten 
Ad 1: een maat voor meer tevredenheid onder de jeugdleden is het aantal jeugdleden dat 
opzegt. Er zijn vorig jaar minder jeugdleden vertrokken en de jeugdafdeling is met 7 leden 
gegroeid; deze groei zagen we vooral bij de jongere jeugdleden. Dit duidt op meer tevredenheid.  
Ad 2: wat betreft de wedstrijddeelname: dit is nogal lastig geweest. Veel wedstrijden bij andere 
verenigingen zijn niet doorgegaan. Er zijn wel onderlinge wedstrijden georganiseerd. Bij de 
trainingsmeetings en de clubkampioenschappen is de deelname gegroeid. Er was verder een 
duidelijke groei van deelname aan crosskampioenschappen. Aan een interregionale wedstrijd in 
Goes namen 26 leden deel. 
Ad 3: saamhorigheid is bijvoorbeeld te meten aan deelname aan kamp. Dat is nog niet 
doorgegaan. Saamhorigheid is naar Floris echt goed. 
Ad 4: bij de trainers zien we een groei van 7 (van 14 naar 21). Er zijn nu meer mogelijkheden om 
maatwerk te verrichten en extra trainingen aan te bieden. Die kunnen gericht zijn op 
wedstrijden of op conditieverbeteringen. Ook is er gewerkt aan de kwaliteit van de trainers; er is 
een aantal sessies ‘train de trainers‘ niet kunnen doorgaan. Er is wel aandacht geschonken aan 
diverse vormen van bewegen, bijv. bewegen op muziek. Er zijn goede stappen gezet, er is in het 
eerste jaar een goede structuur gebouwd. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit kunnen 
voortzetten.  
Koen is vanaf zijn 6e tot zijn 23e wedstrijdatleet geweest. Hij is met de pupillen begonnen. Eerst 
gevraagd wat zij willen. Daar kwamen zaken uit als Bewegen op muziek, maar ook ganzenbord 
met bootcamp opdrachten. Er wordt geluisterd wat de atleten zelf willen, waarom ze lid van 
THOR zijn met de bedoeling om geen energie te steken in atleten die bepaalde dingen niet 
willen. Niet elk jeugdlid wil aan wedstrijden deelnemen, maar voor hen moet er ook een 
programma zijn.  
Trainers worden flexibel ingezet, het afdelingsbestuur moet net zo naar potentiële trainers 
luisteren als naar de atleten. Veel ouders geven aan dat hun kind graag een teamsport wil doen, 
maar atletiek is bij uitstek geschikt om veel atleten met elkaar te laten sporten, ieder op hun 
eigen niveau, maar wel in de groep. Dat is heel anders dan in de C1 bij voetbal spelen en niets 
willen weten van de kinderen die in de C5 spelen en ‘veel slechter zijn’. Zowel voor de atleten als 
voor de trainers wordt steeds meer maatwerk geboden. Koen heeft er alle vertrouwen in dat er 
over een aantal jaren weer THOR atleten aan nationale kampioenschappen deelnemen. ‘Als we 
maar een bronzen generatie kunnen maken, komt de zilveren en gouden generatie ook wel’. 
Zegt Koen tot slot. 
Voorzitter bedankt Floris en Koen voor het enthousiaste verhaal.  
Jos Smits: het is bekend dat hij een groot criticaster is van dit plan. Hij waardeert het 
enthousiasme, maar mist de financiële onderbouwing. Hij wil graag dat er in de najaars-ALV een 
meetbaar en checkbaar plan komt.  
 



 Peter van Dorst: het was een heel bijzonder jaar, drie van de vier doelstellingen zijn gehaald. 
Evaluatie is gemaakt, maar jammer genoeg buiten schuld van wedstrijdsport niet doorgestuurd. 
Stuur het nog een keer door, misschien worden de vragen dan ook beantwoord.  
Tjeu Segers: ik geef jullie de kans om de komende twee jaar te laten zien dat het goed komt.  

 Het hoofdbestuur heeft wel de verslagen gelezen; de bestuursleden hebben sterk de indruk dat 
het wel goed komt.  
 

12  Jaarrekening 2020 (ter goedkeuring) 
 Voor de toelichting van penningmeester wordt kortheidshalve verwezen naar het rapport inzake 

de jaarrekening 2020.: documentatie van de ALV in het financieel rapport.  
blz. 6: Er is veel minder uitgegeven door de afdelingen. Bij gym is het verschil niet zo heel groot, 
omdat de trainers zijn doorbetaald. Voor een deel van deze doorbetaling is TASO subsidie 
ontvangen. Blz. 8: Communicatie is een kleine post. In 2019 zijn nog gedrukte THOR magazines 
verschenen.  
blz. 10: Inkomsten. Er is € 8.000 minder contributie ontvangen dan begroot. Er hebben leden 
opgezegd en er zijn minder nieuwe leden aangemeld. De kantine-inkomsten zijn uiteraard 
ernstig lager dan begroot. Een groot deel van het jaar is de kantine gesloten geweest.  
THOR heeft tot een bedrag van € 48.000 geprofiteerd van de verschillende subsidieprogramma’s 
van de overheid. Dat bedrag kregen we niet voor niets, er is hard voor gewerkt, we zijn ook een 
keer aan een steekproef van de overheid onderworpen geweest.  

 Bij de presentatie van het jeugdplan is gezegd dat er een extra bijdrage van € 5700 nodig was. 
Deze bijdrage bleek niet nodig en hoeft dan ook niet ten laste van de reserve te komen.  
In 2013 is het contributiestelsel ingevoerd wat betekent dat iedere afdeling zijn eigen lasten 
draagt. En dat de afschrijvingen op materialen niet ten laste komen van de hele vereniging, maar 
ten laste van de wedstrijd afdeling. Penningmeester is het daarmee in principe eens, maar hij wil 
dit pas doorvoeren bij de begroting van 2022.  
Rob van Mechelen komt nog even terug op de afschrijving van de materialen. Alle 
basismateriaal hoort bij de accommodatie. De gemeente moet op dit basismateriaal afschrijven. 
Dat betekent dat je na moet denken welk basismateriaal bij de accommodatie hoort. Er moet 
dus onderscheid worden gemaakt door de vereniging  (in de persoon van het bestuurslid 
facilitair) tussen bij het sportpark behorende materiaal en het extra materiaal.  

 a. verslag kascontrolecommissie 
Kees Langen: het stoort mij buitengewoon dat er geen enkel lid van de kascontrolecommissie 
aanwezig is. De penningmeester is het met hem eens, maar hij kan nu eenmaal deze mensen 
niet met het mes op de keel hierheen slepen.  
Maar als je in de kascontrolecommissie zit, dan verplicht je je om je ook bij deze vergadering 
aanwezig te zijn. 
b. Op één lid na geeft de ALV goedkeuring aan de jaarrekening en het gevoerde beleid in 2020 
en déchargeert het hoofdbestuur. 
c. verkiezing kascontrolecommissie. Tjeu Segers en Ad van Hees stellen zich (bij leven en welzijn) 
beschikbaar voor de kascontrolecommissie van 2022. Beide heren beloven om in de ALV van juni 
2022 aanwezig te zijn.  

 Voorzitter geeft aan veel waardering te hebben voor het werk van de penningmeester in dit 
moeilijke jaar. De ALV stemt met applaus hiermee in.  

 
13 Jaarplan 2021. Op basis van de doelstellingen in het beleidsplan. 

Op basis van de actiepunten (6 stuks) hebben de afdelingsbesturen verschillende acties 



geformuleerd. Voor ieder actiepunt een lijst met acties.  
 

 Rob van Mechelen: Voor dit jaar zijn de financiele middelen in de begroting opgenomen. In het 
najaar wordt zo nodig de begroting aangepast.  Rob vindt het behoorlijk ambitieus. 
Ad van Hees: ledenerving heeft wat hem betreft prioriteit 1. Kosten zouden wellicht subsidiabel 
kunnen zijn.  

 
14  Bestuursverkiezing. 

Het is wel erg krap geworden binnen het bestuur met name na het terugtreden van de 
secretaris eind vorig jaar. 
Gelukkig heeft Jos Smits zich beschikbaar gesteld als bestuurslid facilitaire zaken. De ALV stemt 
hiermee in. 
Voorgesteld wordt dat Fred Zacht tijdelijk voorzitter zal zijn. Hij stelt wel als voorwaarde dat hij 
ook voorzitter van Nordic Walking kan blijven. De ALV stemt hiermee in. 

 Willy Louwerse neemt afscheid van het bestuur. Hij stelde zich 3 jaar geleden beschikbaar om 
het voorzitterschap op zich te nemen voor een korte periode tot er een nieuwe voorzitter zou 
zijn gevonden. Willy wil het bestuur, verenigingsmanager en de hele ALV danken voor de goede 
samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen. 
Fred zacht spreekt Willy toe en bedankt hem voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.  

 
15 Rondvraag 

Ronny Weemaes: er staat voor 14 juli een vergadering met de afdelingen op de rol. Er moet 
even worden nagegaan of er dan in verband met andere activiteiten wel ruimte is in het THOR-
honk. 

 Ad van Hees. Zou het een idee zijn om voortaan ALV in twee gedeelten te houden en wel 
bespreking van de jaarrekening apart? Bestuur zal het bekijken, maar weet niet of het kan. 
    Actie: Bestuur 
Vraag uit de zaal: Naar wie gaat het geld dat we voor het frituurvet krijgen? Er is een nieuwe 
overeenkomst met een ander bedrijf gesloten, waardoor we nu € 55,- voor een volle container. 
Het geld is bestemd voor het hele sportpark, leden van alle verenigingen kunnen hun frituurvet 
in deze containers inleveren. Dat wordt wel jammer gevonden, de indruk bestaat dat er alleen 
THOR-leden hun frituurvet hier inleveren. 
Rob van Mechelen: wil even stilstaan bij dit bijzondere verenigingsjaar. Het is een uitermate 
moeilijk verenigingsjaar geweest door alle maatregelen waarmee de vereniging steeds werd 
geconfronteerd. Hij wil daar even heel expliciet bij stil te staan, zeker bij deze kleine bezetting 
verdient het hoofdbestuur daarvoor alle lof. De ALV maakt met een groot applaus duidelijk het 
hiermee eens te zijn. Ook Yvonne krijgt ook een groot applaus voor alle werk dat ze heeft 
gedaan.  

 
 THOR-lotto. Steeds minder leden namen hieraan deel.  Besloten is om het per 31/12/2020 te 

stoppen. In de 25 jaar is er ruim € 14.000 aan prijzengeld uitgekeerd en € 15.000 aan THOR 
geschonken. Voorzitter wil alle deelnemers hartelijk danken en speciaal Rudy Weemaes voor zijn 
grote inzet. 

 
Voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
De najaars ALV zal gehouden worden op maandag 29 november 2021 


