Verslag Algemene Ledenvergadering ARSV Thor 24 juni 2013
Aanwezig: 60 stemgerechtigde leden.
Er is van 11 leden bericht van verhindering ontvangen
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Opening
Voorzitter heet allen welkom.
Voorzitter stelt in wijziging in de agenda voor: voor de pauze als punt 7a de plannen rond de
unilocatie te behandelen.
Er hebben zich geen tegenkandidaten voor de aftredende bestuursleden gemeld. Aanstellen
van een stembureau (agendapunt 5) is dan ook niet nodig.
Voorzitter vraagt wie er gebruik wil maken van de Rondvraag: vooralsnog zijn er geen mensen
die gebruik willen maken van de Rondvraag.
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Vaststellen van de notulen van de ALV van 26 november 2012
bij agendapunt 6: Cees Matthijssen ontvangt het lidmaatschap van verdienste (en niet de speld
van verdienste).
bij agendapunt 8: Een lid vindt de formulering : ‘Het bestuur heeft geen behoefte aan geld…..’
een vreemde uitspraak. Voorzitter geeft aan dat het zo opleest het wel een beetje uit zijn
verband is gehaald. Er wordt bedoeld dat de vereniging meer heeft aan mensen die de handen
uit de mouwen steken dan aan de € 25,- euro die betaald moet worden als men geen
verenigingswerk doet. Het lid stelt als verbeterde formulering voor: ‘Het bestuur heeft in dit
kader geen behoefte aan geld….’
agendapunt 9: er staat …om de baan in 20145 te kunnen. Dit is een typefout en moet zijn 2015
Het verslag wordt met de hierboven genoemde wijzigingen goedgekeurd.
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Ingekomen post
Er is geen post waarvoor behandeling in de ALV nodig is.
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Voorstellen leden
Er zijn geen voorstellen van leden binnengekomen.
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Aanstellen stembureau
Aangezien er geen tegenkandidaten voor de aftredende (en herkiesbare) bestuursleden zijn, is
het niet nodig een stembureau aan te stellen.

6

Huldiging jubilarissen
Annie Hopstaken - Krijnen is 40 jaar lid van de vereniging. Anjo Geertsma, Jenny Heeren - de
Beer, Jan Hereijgers, Elly Murre - Vervaet, Elly Schuerman - van Dorst, Anna van Aert - van
Elzakker, Rian Martens, Frank Matthijssen, Ger de Graaf, Rikki Kop, Frans van Zantvliet, Ronny
Weemaes, Rudy Weemaes, Jos Tak, Ben Heynen, Nico van Schagen en Cora Heesbeen zijn
allen 25 jaar lid van Thor. Alle jubilarissen worden toegesproken door vice-voorzitter en krijgen
de versierselen die bij het jubileum horen. De jubilarissen die niet aanwezig zijn, zullen hun
spelden op een ander tijdstip door de verenigingsmanager uitgereikt krijgen.
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Jaarverslag 2012.
Een lid verzoek de een legenda bij het ledenprofiel op te nemen (blz. 10 van het jaarboek).
Ditzelfde lid heeft ook het idee dat er van de lijst met ereleden, leden van verdienste en leden
die de speld van verdienste hebben ontvangen (blz. 11) veel meer mensen zijn overleden dan
nu zijn aangegeven. Hij verzoekt het bestuur uit te zoeken welke leden inmiddels zijn overleden
en dit op een volgende versie aan te geven.
Op blz. 23, onder de eerste tabel staat: “Is het ’s morgens slecht weer of zijn de
weersverwachtingen niet best, dan komen er meteen veel minder deelnemers”. En in de
volgende zin: “Het enthousiasme van de deelnemers is niet weersafhankelijk”. Volgens een lid
is dit met elkaar in tegenspraak. Klopt niet, maar is afhankelijk waar men de klemtoon legt.
Bedoeld is: er komen minder deelnemers, maar de deelnemers die er zijn, zijn enthousiast ook
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al is het weer minder goed.
Een van de leden vindt dat het jaarboek een prachtig beeld geeft van wat er allemaal in de
vereniging gebeurt.
Voorzitter dankt allen voor hun bijdragen.
Het jaarboek wordt door de ALV goedgekeurd.
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Unilocatie
De fase van de planontwikkeling, nagaan wat we willen hebben, is afgerond. Er is een nieuwe
fase ingegaan: het staat nu op de agenda bij de gemeente. Tegelijk is het ook niet meer een
plan van Thor alleen. De gemeente wil een plan ontwikkelen samen met Dynamo
(turnvereniging) en Aleco (commercieel bedrijf). Dynamo heeft al heel lang een turnhal nodig en
heeft al verschillende keren moeten verhuizen. Ze trainen nu in een leegstaande fabriekshal.
Het doel is de realisatie van een atletiekbaan, categorie C en een turnhal met de bijbehorende
voorzieningen, zoals kleedkamers, douches, toiletten en opslagruimte voor materiaal, binnen de
mogelijkheden van de verenigingen én de gemeente. Als het plan binnen de financiële kaders
van de gemeente blijft, dan hoeft het niet naar de gemeenteraad. De wensen van de drie
partijen worden naast elkaar gelegd met het doel de overlappingen samen te realiseren.
Het wordt een doelmatig en sober plan, dat maximaal gebruik maakt van de synergie tussen de
drie partijen.
Kan het binnen deze randvoorwaarden niet gerealiseerd worden, dan is het plan van de baan.
Hoe het dan verder moet met de renovatie van de baan op het RedBand sportpark is niet
duidelijk, maar het is niet onmogelijk dat ook dat dan niet doorgaat.
Omdat het niet meer alleen een Thor plan is, vraagt dit ook een andere organisatie. Er is een
gemeentelijke projectgroep gestart, waarin namens Thor Jan Jongeneelen en Johan Henken
zitting hebben. Ook zijn een aantal werkgroepen ingesteld: in de werkgroep financiën zit
namens Thor Jos Smits en in de werkgroep accommodatie voorlopig Jan Jongeneelen en
Johan Henken. Dit kan zo nodig naar behoefte in de komende maanden worden aangevuld.
Tjeu Segers heeft een punt gezet achter zijn lidmaatschap van de werkgroep unilocatie. Zijn
werk is zeker niet voor niets geweest. En in de toekomst zal Thor nog zeker dankbaar gebruik
maken van alles wat al uitgewerkt is. En verder hoopt het bestuur af en toe nog een beroep te
mogen doen op de kennis van Tjeu. Tjeu wordt op passende wijze voor zijn werkzaamheden
bedankt.
Een lid vindt het fijn te zien dat er progressie is geboekt. Het lijkt echter wel op een laatste
strohalm. Heeft het bestuur ook een ‘plan B’ voor het geval het allemaal niet doorgaat?
Het bestuur wil op dit moment het einde van 2013 afwachten, dan zal er meer duidelijkheid zijn.
Maar als unilocatie niet te realiseren blijkt, blijft Thor dan op twee locaties? Er moet niet
vergeten worden dat er een politieke noodzaak is tot het realiseren van een turnhal; de
gemeente staat positief tegenover het realiseren hiervan op Vierhoeven.
Een lid geeft aan dat het realiseren van een turnhal ook op het RedBand sportpark mogelijk is.
Renovatie van de baan op het RedBand sportpark kost wel het nodige. Een nieuwe toplaag
kost minimaal € 300.000. In Essen is onlangs een hele nieuwe baan gerealiseerd, dat heeft
plm. € 500.000 gekost.
De accommodatie op het RedBand is erg verouderd en zal niet makkelijk op te knappen zijn.
Een lid geeft aan het een erg slecht idee te vinden om een commerciële partij te laten
participeren. Als die ergens anders een betere/goedkopere plek kan vinden is hij weg.
Voorzitter geeft aan dat dat geen probleem van Thor zou zijn: de gemeente investeert, de
partijen huren.
Tjeu verwoordt de mening van het bestuur: afwachten tot aan het eind van het jaar duidelijk is
hoe de vlag erbij staat, eerst inzetten op unilocatie. Daarna, indien nog nodig, na gaan denken
over een alternatief.
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Jaarrekening
Balans (hoe rijk zijn we) en resultatenrekening (waar komt het geld vandaan en waaraan
hebben we het uitgegeven).
Op de balans staan de geactiveerde kosten unilocatie. Dit worden, als de baan gerealiseerd is
stichtingskosten. Liquide middelen zijn afgenomen, omdat huidige penningmeester sneller
rekeningen betaald. Het vermogen van de vereniging is gestegen tot 397.761 ten gevolge van
het positieve resultaat van het boekjaar.
De resultatenrekening. In 2012 is een andere wijze van opstelling van begroting en resultaten
doorgevoerd. Dit was door het geruime tijd uitvallen van penningmeester aan het eind van het
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boekjaar nog niet helemaal afgerond, waardoor cijfers van begroting en resultaten niet helemaal
vergelijkbaar zijn.
Over de afdelingen: de afdeling wedstrijdsport lijkt veel minder te hebben uitgegeven. Dit heeft
echter te maken met de wijze van verantwoording.
Recreatie: voor de trainers wordt traditioneel meer begroot dan wordt uitgegeven. Dit heeft te
maken met het feit dat veel trainers ofwel helemaal niet declareren, ofwel het maximaal
belastingvrij te declareren bedrag bereiken en verder niet meer declareren. Omdat niet duidelijk
is of en wanneer trainers wel het hele bedrag waarop zij recht hebben gaan declareren, wordt
dit wel als zodanig begroot.
De huuropbrengsten van het RedBand sportpark zijn gedaald, de energiekosten gestegen.
Een lid merkt op: er is in 2012 een grote hoeveelheid briefpapier gekocht. De kosten hiervan zijn
meer dan € 500,-, waarom dan toch in een keer afgeschreven? Penningmeester: uit praktische
overwegingen. Schrijf je in een aantal jaar af, dan moet steeds aan het eind van het jaar de
hoeveelheid papier die nog in voorraad is geteld worden, maar technisch gezien heeft u gelijk.
De hoeveelheid papier die is gekocht, zal voor ongeveer drie jaar voldoende zijn.
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat het verslag aan helderheid heeft gewonnen.
Opgemerkt wordt ook dat het verlies van senioren actief niet nodig is, Thor heeft voldoende in
huis om deze groepen zelf te begeleiden. Penningmeester: dit is geen verlies voor Thor, het
geeft het bedrag aan dat de leden van deze groep aan contributie moeten opbrengen.
Over de energiekosten bij RedBand: het verbaast niemand dat die zo oplopen. De verwarming
is niet goed te regelen, het is er vaak veel te heet. Hierover merkt Tjeu op dat de extra
energiekosten niet voor rekening van Thor komen. Thor betaald een (jaarlijks geïndexeerd) vast
bedrag.
Thor heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 5062.
De kascommissie (Chris Wouters, Jan Vernooijs en Jan Brouwmels) moest even wennen aan
de nieuwe werkwijze, maar is van mening dat het financieel verslag wel veel transparanter is
geworden. De commissie heeft de kas uitgebreid en grondig bekeken en spreekt zijn waardering
uit over het gevoerde beheer en de verantwoording in 2012. De kascommissie adviseert de ALV
dan ook om het verslag goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
beleid.
De ALV gaat met dit voorstel mee, waarmee de jaarrekening is goedgekeurd.
Chris Wouters is drie jaar lid van de kascommissie geweest en treedt daarmee af. Ger Dam
meldt zich om volgend jaar de kascommissie te versterken. Zijn kandidatuur wordt door de ALV
met applaus begroet, waarmee hij tot lid van de kascommissie wordt benoemd.
Voorzitter dankt de kascommissie voor het uitgebreide controlewerk dat zij in de afgelopen
maand heeft verricht.
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Meerjarenbeleidplan 2010-2014
Er worden aan het huidige beleidsplan geen nieuwe punten toegevoegd. Het bestuur zal naar
aanleiding van gesprekken die op dit moment met de verschillende afdelingen worden gevoerd
een nieuw beleidsplan ontwikkelen. Dit zal in juni 2014 aan de ALV worden voorgelegd.
Stand van zaken m.b.t. onderwerpen in het huidige meerjarenbeleidplan:
unilocatie is in een nieuwe fase, zoals eerder deze vergadering al besproken. Het
vrijwilligersbeleid is in invulling. Het begrotingsbeleid is op orde en aan de inhoud van de
website wordt gewerkt. Een aanzet tot uitbreiding van de realisering van een ‘sociaal veilige’
vereniging is door de vertrouwenscontactpersoon gemaakt.
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Informatie over:
b. contributieklasse
De contributieklassen, zoals die worden ingevoerd, zijn aan alle leden bekend gemaakt door
middel van een persoonlijke brief. Hierop is commentaar gekomen van individuen en van
groepen leden. Dit heeft nog geleid tot enige aanpassingen, er is bijv. een klasse ‘licentie-leden’
ingevoerd, zo genoemd, omdat zij lid van Thor zijn uitsluitend vanwege hun licentie en een
klasse ‘weg-atleten’, atleten die lid zijn van de afdeling wedstrijdsport, maar waarvan de
afdelingskosten in vergelijking met die van de baanatleten veel lager zijn. Wat de verschillende
contributie-klassen precies inhouden zal in de ALV van november duidelijk worden.
c. verenigingswerk
Hierop zijn veel reacties gekomen, de toon van de opmerkingen liep uiteen van vriendelijke tot
buitengewoon ongenuanceerd. Dit laatste heeft het bestuur ook zeker geraakt. Er is geprobeerd
iedereen zoveel mogelijk antwoord te geven, zo mogelijk in een persoonlijk gesprek. De eisen

3

die aan de administratie werden gesteld om het verenigingswerk zo goed mogelijk in beeld te
krijgen, heeft geleid tot wat aanpassingen in het nieuwe administratiesysteem, waardoor
invoering hiervan enige vertraging heeft opgelopen.
Invoering heeft wel tot wat opzeggingen geleid, maar het positieve is dat het heel veel nieuwe
vrijwilligers heeft opgeleverd. Voorzitter van de werkgroep have marathon heeft geen positieve
effecten gezien. In de ALV van november zal het bestuur hierop komen.
Een lid geeft aan dat hij van een aantalmensen heeft gehoord dat de toon van de brief
aanleiding is geweest om op te zeggen.
Toon van Osta, die is voorgedragen als lid bestuur, geeft aan dat het bestuur zorgvuldig te werk
is gegaan en dat de verschillende informatieavonden die het bestuur heeft aangeboden om
persoonlijk uitleg te geven nooit druk bezocht werden.
Een lid vraagt hoeveel mensen hebben opgezegd en hoeveel mensen zich als vrijwilliger
hebben gemeld. Verenigingsmanager geeft aan dat er 800 bruikbare aanmeldingen zijn
binnengekomen. 70 mensen hebben aangegeven geen vrijwilligerswerk te willen doen. Hoeveel
mensen hebben opgezegd vanwege het vrijwilligerswerk is lastig in te schatten. Ook zonder het
vrijwilligerswerk hebben de laatste jaren meer mensen hun lidmaatschap opgezegd dan er bij
zijn gekomen (ten opzichte van 2011 zijn er 35 leden minder en ten opzichte van 2010 77)
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Bestuursverkiezing
Ronny Weemaes en Jos Smits zijn aftredend en beiden herkiesbaar. Beide bestuursleden
worden door de ALV door middel van applaus herkozen.
Matthé Minheere is afgetreden als bestuurslid, nadat hij zijn voorzitterschap van de afdeling
recreatie had neergelegd. Het bestuur stelt voor Toon van Osta in zijn plaats te benoemen. Hij
wordt door de ALV als bestuurslid benoemd.
Voorzitter feliciteert de bestuursleden met hun (her)verkiezing en wenst hen veel succes.
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Rondvraag
Tjeu Segers: dit is de eerste voorjaars ALV is, waar de voorzitter niet memoreert wat een
prachtig festijn de gister gehouden zomerklassieker (ondanks de regen) is geweest. Voorzitter
moet bekennen, dat hij ook niet weet hoe het was, hij is met vakantie en voor deze vergadering
‘even’ teruggekomen.
Gerard Machielse: het is mij opgevallen dat de leden die ons ontvallen zijn niet zijn herdacht in
deze vergadering. Voorzitter geeft aan dit in de najaars ALV te zullen doen.
Titus Janssen: Wil graag dat de agenda en de stukken voor deze ALV voortaan makkelijk
vindbaar op de website worden gezet. Hij heeft ze niet kunnen vinden.
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Datum volgende ALV
De najaars ALV zal worden gehouden op maandag 25 november, de eerstvolgende voorjaars
ALV op eerste maandag na de zomerklassieker (juni 2014).
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Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 en wenst allen wel thuis.

Datum volgende vergadering maandag 25 november 2013, 19.30 uur
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