
ALGEMENE LEDENVERGADERING THOR dd. 27-06-2022 

VRAGEN bij gepresenteerde stukken  
Van: Rudy Weemaes 

1. M.b.t. Verslag ALV dd. 13-12-2021 
Blz. 1, ad 3 resp. blz. 7 ad 9 
Omdat voorstellen te laat werden ingediend en een aantal ingrijpende 
gevolgen zouden kunnen hebben kon niet van de vigerende 
inlevertermijn m.b.t. vragen worden afgeweken. 
 
Gesteld wordt – blz 3. -dat is besloten om de ingediende voorstellen – 
waarvan een aantal met ingrijpende gevolgen – wel in behandeling 
te nemen, maar pas in het komende jaar. Tevens wordt gesteld : “We 
geven hierover tijdig terugkoppeling” 
Gesteld wordt verder op – blz 7 : “Fred Zacht : eerst gaan we alle 
voorstellen in beeld brengen en bespreken en dan zien we wat we nog 
kunnen doen 
Ik moet – als indiener van voorstellen - vaststellen dat van 
terugkoppeling – laat staan tijdige – geen sprake is geweest. 
 
Mijn vraag is is dan ook tweeledig, te weten: 
a. Heeft het bestuur de destijds ingediende voorstellen allemaal 

besproken en zo ja welk standpunt heeft het bestuur bij de 
afzonderlijke voorstellen ingenomen ? 

b. Waarom is er geen terugkoppeling in het algemeen dan wel naar 
indieners voorstellen geweest. 

 
Blz.2 ad 6 Jeugdplan. 
In de laatste alinea wordt gesteld : “Er zal nog een format worden 
gemaakt, waarmee goed kan worden geëvalueerd welke doelen zijn 
gehaald en hoe ver eventuele nog  
Niet behaalde doelen onderweg zijn. We willen meetbare doelen zien. 
Mijn vraag is : is dit format reeds gemaakt en hoe ziet dat er uit ? 

 

2. M.b.t. Agendapunt 9 Evaluatieplan 
In de bijbehorende stukken wordt een overzicht verstrekt van meetbare 
doelen. 



Het verloop van jeugdleden wordt daarin weergegeven. 
Mijn vragen : 
a. Is het verloop van jeugdleden het enige meetbare doel ? 
b. Waarom wordt het verloop beperkt tot  “t/m – c-junior” ? 

Er zijn toch ook d – junioren ? 
 

3. M.b.t. Agendapunt 10 Jaarrekening 2021 
Bij de realisatie 2021 zie ik – in tegenstelling tot de Begroting 2021 – 
GEEN bedrag voor Interne Subsidie Wedstrijdsport Jeugd vermeld. 
Mijn vragen : 
a. Waarom ontbreekt dat bedrag ? Is er geen interne subsidie verstrekt 

in 2021 ? 
Zo nee waarom niet? En zo ja voor wel bedrag dan ? 

 Als ik alle gepresenteerde cijfers relateer aan het verwachte resultaat 
kom ik tot een verschil van € 7470. Is dat wellicht de interne subsidie 

  

 

4. M.b.t. Agendapunt 12 Voorstel inzet batig saldo afdelingen 
Al sinds 2013 hanteert THOR een contributie-systematiek waarbij het 
uitgangspunt is dat afdelingen zichzelf moeten bedruipen. 
De begrote uitgaven van een afdeling worden gedeeld door het aantal 
leden waardoor de afdelingscontributie ontstaat. 
Exploitatieresultaten over een boekjaar vloeien over naar de algemene 
reserve van het Bestuur (positief zowel als negatief) 
 
In een tijd van teruglopende ledenaantallen en oplopende prijsstijgingen 
met als gevolg niet onaanzienlijke contributieverhogingen is bij 
De afdeling Recreatie het bewustzijn door gedrongen dat “de tering naar 
de nering moet worden gezet”. M.a.w. voor de begroting 2023 gaat 
de afdeling haar uitgavenpatroon kritisch bezien en waar mogelijk en 
verantwoord uitgaven reduceren en te trachten extra inkomsten te 
genereren. 
Vandaar dat zij het bestuur destijds de vraag heeft voorgelegd wat er 
gebeurd met positieve exploitatiesaldi die het gevolg van zijn 
bovengenoemde inspanningen. 
 



Het antwoord was dat wat thans als voorstel aan de ALV wordt 
voorgelegd. 
 
Hoe positief dit voorstel – maximaal € 1000,- voor een afdeling te 
besteden op basis van een goedgekeurd plan t.b.v. kwaliteitsverbetering 
en ledenwerving – ook  
moge geduid worden het doet m.i. niet volledig recht aan het 
uitgangspunt dat afdelingen zichzelf moeten bedruipen.  
 
In het boekjaar 2021 realiseerden de afdelingen een positief 
exploitatieresultaat van in totaal € 17.712,-  Volgens voorstel bestuur 
mogen nu die afdelingen met een batig saldo  

- totaal zijn dat er dat er 5 – deze € 1000,- gaan aanwenden. M.a.w. er 
vloeit nog minimaal € 12.712,- naar de algemene reserve !! M.a.w. het 
lijkt een genereus gebaar maar doet m.i. geen recht aan het 
uitgangspunt van zichzelf bedruipen. 
Daarom bepleit ik hier dat voor de begroting 2023 het uitgangspunt geldt 
dat exploitatieresultaten van een afdeling – positief zowel als negatief – 
ten goede komen aan de betreffende afdeling. 
Mijn vraag : Is het bestuur het hiermee eens ? 
 
De €1000,- wordt in het vooruitzicht gesteld ingeval van een batig saldo. 
Vraag : Is het juist dat de afdeling Jeu de Boules dan niet in aanmerking 
komt ? 
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