Verslag Algemene Ledenvergadering ARSV Thor
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Aanwezig:

25 november 2013
Thorhonk
19.30 uur
42 stemgerechtigde leden. Van 4 leden is bericht van verhindering ontvangen.

1.

De voorzitter heet allen welkom.

2.

De voorzitter vraagt één minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen: Paul
Quik, Toon Rampaart, Nel van Trijp-Vriens, Cees Hopstaken, Joke Nijssen-Buijsen, Elly Geleynsvan Gaans, Jan Gerritsen, Jan Raats, Anton Gietman, Jan Oostrum. Wij denken hierbij ook aan
de overleden familieleden van onze leden en allen die ons dierbaar waren.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken waarvoor behandeling in deze ALV noodzakelijk is.

4.

Vaststellen van de notulen van de ALV van 24 juni 2013
Het verslag wordt behoudens correctie van een aantal typefouten onveranderd vastgesteld.

5.

Uitreiking onderscheidingen
Als waardering voor zijn inzet als vrijwilliger voor onze vereniging krijgt Frans van Geloof uit
handen van de voorzitter van de afdeling Wandelen Will Pardon de speld van verdienste
uitgereikt. Onder applaus van de vergadering worden Frans de versierselen opgespeld en wordt
hem een boeket aangeboden.

6.

Aanstellen stembureau
Aangezien er alleen enkelvoudige kandidaatstellingen zijn, is het niet nodig om een stembureau
in te stellen.

7.

Aanpassing contributiereglement
In de oude redactie van het reglement is de regeling ook van toepassing op echtparen. Omdat de
korting altijd was bedoeld voor kinderen/jeugdleden is de formulering daarom als volgt
aangepast.
Gezinnen met jeugdleden (tot en met 19 jaar op hetzelfde woonadres gevestigd) komen in
aanmerking voor een korting. Deze korting bedraagt 25 % voor het eerste jeugdlid in een gezin,
50 % voor het tweede jeugdlid, 75 % voor het derde jeugdlid en 100 % vanaf het vierde jeugdlid,
indien één of beide ouders/verzorgers al lid is van THOR. Indien geen van beide
ouders/verzorgers lid is van THOR, gaat de korting in vanaf het tweede jeugdlid uit een gezin. De
korting wordt toegepast op de basiscontributie en de afdelingscontributie. Vanaf het vijfde
gezinslid is geen basiscontributie en afdelingscontributie meer verschuldigd. Op de contributie/licentie verplichtingen aan landelijke organisaties is geen korting van toepassing.
Rob van Mechelen stelt voor de categorie ‘jeugdlid’ aan te passen vanaf het moment dat men bij
de atletiekunie senior lid wordt.

8.

Vaststellen begroting en contributie 2014
Begroting 2014
Afdelingskosten:
De afdelingskosten voor de jeugdleden afdeling wedstrijdsport laten een forse stijging zien. Bij de
senioren zijn de kosten veel lager. De afdeling Nordic Walking en de activiteiten Senioren Actief
en Sport en Spel laten geen grote wijzigingen zien. Het zangkoor Thor-re-mi is begin dit jaar
opgeheven en heeft geleid tot ledenverlies.
Algemene kosten:
De huisvestingskosten zijn gedaald mede door de inzet van vrijwilligers. De personeelskosten
voor de verenigingsmanager zijn conform de CAO aangepast. Het aantal edities van het clubblad
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is teruggebracht, waardoor de drukkosten lager zijn. Daar staat tegenover dat de opmaak van het
blad iets vaker moest worden uitbesteed. De afspraak dat de advertentie-inkomsten de uitgaven
zouden moeten dekken is niet helemaal gelukt.
Dit alles resulteert voor 2014 in een totaal bedrag aan uitgaven van € 148.325.
Het aantal leden is in 2013 met ongeveer honderd leden afgenomen. Voor een belangrijk deel is
dit veroorzaakt doordat ‘slapende leden’ die na ontvangst van de brief over het verenigingswerk
hun lidmaatschap hebben opgezegd. Ondanks de terugloop van het aantal leden is er maar een
heel geringe aanpassing van de contributie nodig geweest.
Tjeu Segers heeft geen opmerkingen bij de gepresenteerde bedragen maar adviseert de
penningmeester wel om de begroting op onderdelen anders op te stellen.
Algemeen:
De gemeentelijke subsidies voor wandelen met Parkinson, de activiteit Sport en Spel en voor
senioren actief zullen waarschijnlijk komen te vervallen. Thor moet het onderhoud van de
sportparken Red Band en Vierhoeven, met uitzondering van de sportvelden, voor zijn rekening
nemen. De gemeentelijke bijdrage aan de hypotheeklasten voor het Thorhonk loopt tot 2018.
Deze zal dan eindigen.
De huur voor het redband sportpark kan op termijn mogelijk stijgen naar € 33.000 per jaar.
De subsidie op het oud papier eindigt binnenkort.
Door het beter scheiden van afval en papier, frituurvet en –olie (ook van leden!!) en plastic kan er
bespaard of misschien wel verdiend worden.
Eén van de leden vraagt hoe het bestuur de afname van het ledenaantal denkt te keren. Dit zal
na de pauze aan de orde komen.
Onder dankzegging aan de penningmeester wordt de begroting door de algemene
ledenvergadering vastgesteld.
Contributie 2014
Basis voor de voorgestelde contributiebedragen 2014 is de begroting. Ondanks de afname van
het aantal leden kan de verhoging van de contributies beperkt blijven tot € 0,50 per kwartaal (€
2,00 per jaar) voor zowel de basiscontributie als de afdelingscontributies. De basiscontributie
komt daarbij op € 54 per jaar. Voor de afdeling wandelen is de verhoging van de
afdelingscontributie beperkt tot € 1,00 per jaar en voor de activiteit Jeu de Boules blijft de
afdelingscontributie ongewijzigd.
De contributies voor Atletiek Unie, KNBLO en de AU-licentiekosten zullen apart geïnd worden
met een factuur die aan de desbetreffende leden in het tweede kwartaal wordt toegezonden. Eén
van de leden vraagt om de hoogte van die bedragen te vermelden.
De algemene ledenvergadering stelt de contributies voor 2014 vast.
9.

Stand van zaken verenigingswerk en aanpassingen reglement
In de eerste plaats bedankt voorzitter de leden voor het vele vrijwilligerswerk dat in 2013 is
verzet. Met applaus bedankt het bestuur de vrijwilligers. Het is duidelijk dat de vereniging niet
zonder verenigingswerk kan, dus het is goed om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
De invoering van alle formulieren verenigingswerk bleek een hele klus en lastiger dan
aanvankelijk was ingeschat. De systematiek van het verenigingswerk is nieuw binnen Thor. Met
behulp van een speciaal module verenigingswerk van het nieuwe ledenadministratiesysteem
Sportlink zijn alle ingekomen reacties verwerkt. Al met al kan 2013 als een overgangsjaar worden
gezien en in 2014 moet het systeem er ‘staan’. Naast de module verenigingwerk heeft Sportlink
ook een module voor de financiële administratie. In 2014 zal THOR hiervan gebruik gaan maken.
Met de overstap naar het nieuwe ledenadministratiesysteem zal de huidige ledenadministrateur
Peter Godschalk binnenkort met zijn taak stoppen. Voor zijn jarenlange inzet spreekt de voorzitter
een speciaal woord van dank. De ledenvergadering dankt hem met applaus voor dit vele werk.
Er is er inmiddels een nieuwe werkgroep ledenadministratie ingesteld. Het voorzitterschap is in
handen van Kees Langen die Peter Godschalk opvolgt.
Net als dit jaar zullen alle leden in januari 2014 weer een brief ontvangen, waarin zij gevraagd
worden verenigingswerk te verrichten.
Een van de leden vraagt of opgave via de website al mogelijk is? Dat kan nog niet, maar is wel
een van de wensen voor het programma van eisen voor de nieuwe website.
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Een ander lid vraagt of er duidelijker kan worden aangegeven in welke box de ingevulde
formulieren moeten worden achtergelaten. Een grote, opvallende bus zou handig zijn.
In het reglement Verenigingswerk zijn t.o.v. de in de algemene ledenvergadering van november
2012 gepresenteerde reglement de volgende artikelen aangepast:
3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 18 en 19.
Met betrekking tot artikel 4 wordt door Rob van Mechelen opgemerkt dat bijna iedere jongere een
schoolpas of collegekaart kan overleggen en dus is vrijgesteld van de verplichte bijdrage
verenigingswerk.
Dit artikel is zeker niet bedoeld als algemene vrijstelling maar alleen van toepassing op studenten
die buiten Roosendaal wonen en dus alleen in de weekeinden kunnen trainen. Het bestuur zal
zoeken naar een goede formulering.
De ledenvergadering stemt in met deze wijzigingen, met inachtneming van wat over artikel 4 is
opgemerkt.
10. Verkiezing kascommissie
Dit agendapunt is per abuis blijven staan, het is een agendapunt van de voorjaarsvergadering.
11. Stand van zaken meerjarenbeleidsplan 2010-2014
Aan realiseren/moderniseren van de website wordt nog gewerkt. De werkgroep is na herstel van
de penningmeester, die ook trekker van de werkgroep is, opnieuw opgestart.
Een ander nog niet gerealiseerd beleidspunt is de sociaal veilige sportomgeving. Naast de
bestaande ingestelde tuchtcommissie en de vertrouwenscontactpersoon is nog een aantal
aanvullende maatregelen nodig. Zo zou de vertrouwencontactpersoon Marja Vreugdenhil dit
najaar nog gestart zijn met de voorlichting over een sociaal veilige sportomgeving. Maar omdat
Marja op dit moment nog herstellende is van een zware operatie is dit onderwerp opgeschort.
Begin dit jaar is op initiatief van het bestuur gestart met een aantal gespreksrondes met de 4
afdelingen en de belangrijkste werkgroepen. De bedoeling daarvan is om gezamenlijk tot een
nieuw beleidsplan 2015-2018 te komen. Voor het einde van dit jaar worden deze gesprekken
afgerond en volgen begin 2014 nog een aantal plenaire sessies. Hierbij zijn ook geïnteresseerde
leden welkom. Voor deze sessies word een externe deskundige ingeschakeld. Naar verwachting
zal dan in de algemene ledenvergadering van juni 2014 een eerste concept voor het nieuwe
beleidsplan kunnen worden gepresenteerd.
12. Unilocatie
De stand van zaken is nog niet zo ver als het bestuur hoopte dat het zou zijn. Er is veel en
intensief overleg geweest met de gemeente, Thor, Dynamo, Keep Fit en Aleco om het project
Vierhoeven te definiëren. Een uitgebreide inventarisatie van de programma’s van eisen van alle
deelnemers resulteerde in een te duur project. De plannen zijn nu versoberd tot de
basisvoorzieningen.
In de gemeentelijke begroting is € 1,8 miljoen voor het project Vierhoeven opgenomen. Deze
begroting is inmiddels door de raad goedgekeurd. Door de gemeente is becijferd dat voor bedrag
er een atletiekbaan en een turnhal voor Dynamo gerealiseerd kan worden.
Het bestuur acht de kans nog steeds heel groot dat het project doorgaat. Tussen gemeente en
Keep Fit en Aleco vinden thans nog bilaterale gesprekken plaats over de huisvesting en huur van
het voormalige RBC gebouw. Voor de huisvesting van Keep Fit heeft de gemeente een
alternatieve locatie voorgesteld. De gemeente heeft toegezegd dat de eventuele kosten daarvan
niet ten laste van het project Vierhoeven gebracht zullen worden maar uit een ander
gemeentelijke potje gefinancierd gaan worden.
Aleco is een commercieel bedrijf. De gemeente is van plan Aleco marktconforme huurtarieven in
rekening gaan brengen voor het gebouw en de sportvelden. Definitief uitsluitsel van Aleco volgt
zeer binnenkort.
Wethouder Theunis wil deze projectfase voor de verkiezingen komend voorjaar afgerond hebben.
Een van de leden vraagt zich af wat er gebeurt als de kosten worden overschreden? In feite heeft
Thor daar niets mee te maken, het is een project van de gemeente.
De begroting van de baan is gebaseerd op de cijfers van de atletiek unie.
Mislukken kan altijd, maar bestuur denkt nog steeds dat er een goede kans van slagen is. De
ledenvergadering is van mening dat een unilocatie prima is, maar niet ten koste van alles. De
plannen voor het verplaatsen van de atletiekbaan zijn op initiatief van Thor gestart. Kan c.q. moet
THOR dan ook niet een deadline stellen en de stekker uit het project trekken als er bijv. op 31
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december nog geen duidelijkheid over het project Vierhoeven is?
De voorzitter geeft aan dat dit onze beste kans is om onze wens van verhuizing van de baan te
realiseren. Als het niet lukt blijft Thor de atletiekbaan op het Red Band sportpark huren.
Desgevraagd heeft de wethouder meegedeeld dat, indien het project Vierhoeven onverhoopt niet
doorgaat, de aangekondigde huurverhoging voor Red Band sowieso doorgaat.
Op herhaaldelijk aandringen van enkele leden stemt de voorzitter in met 15 februari 2014 als
deadline voor de presentatie van het projectontwerp Vierhoeven aan de leden. Daarbij zullen ook
de voor en nadelen en de eventuele knelpunten worden benoemd. Het creëren van een breed
draagvlak onder de leden voor het project staat daarbij voorop. Vanzelfsprekend zal er
voorafgaand aan de definitieve besluitvorming door de ledenvergadering nog een uitgebreide
informatieronde plaatsvinden. De mogelijkheid om de leden per e-mail te informeren/raadplegen
wordt daarbij ook bekeken.
13. Bestuursverkiezing
Jeanine van Overveld treedt af als lid van het hoofdbestuur waarin zij vier jaar de afdeling
wedstrijdsport vertegenwoordigde. Dat was best bijzonder. Een actief atleet aanvaardt niet zo
snel een bestuursfunctie. Maar Jeanine deed het toch en heeft veel voor elkaar gekregen: er
werd een beleidsplan wedstrijdsport opgesteld, er werden ledenvergaderingen voor de afdeling
georganiseerd en er werd de functie van jeugdcoördinator ingevoerd. We danken haar dan ook
voor haar inzet en hopen dat Jeanine nog voor Thor beschikbaar blijft.
Het bestuur stelt de volgende leden kandidaat voor de functie van bestuurslid: Edward
Heinemans als opvolger van Jeanine en Fred Zacht als vertegenwoordiger van de afdeling
Nordic Walking. Zowel Edward als Fred zijn eerder door de respectievelijke afdelingen
wedstrijdsport en nordic walking gekozen als afdelingsvoorzitter.
Edward en Fred worden door de algemene ledenvergadering als bestuurslid gekozen. De
voorzitter feliciteert beide bestuursleden met hun verkiezing en wenst hen veel succes.
14. Voorstellen van leden
Er zijn geen voorstellen van leden ontvangen.
15. Rondvraag en sluiting
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor hun inbreng.
Datum eerstvolgende ALV: woensdag 25 juni 2014 (verzet van maandag naar woensdag ivm
WK-voetbal), daarna op 24 november 2014.
Voor de ALV van juni 2014 zal er hoogstwaarschijnlijk nog een extra ALV worden uitgeschreven in
verband met besluitvorming inzake het project Vierhoeven/Unilocatie.
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