ALV- verslag 29 juni 2015 (verkorte versie)
Aanwezig: 65 stemgerechtigde leden. Afgemeld: 15 leden

1.

Opening
Voorzitter heet allen welkom op deze prachtige zomeravond, op deze eerste maandag na de
halve marathon.
Speciaal welkom aan ons erelid Toos van Eekelen. U mist Johan Henken waarschijnlijk. Hij is
geopereerd en nu herstellende. Hij laat u allen hartelijk groeten. Hij hoopt eind juli zijn
werkzaamheden weer te kunnen hervatten.
Gister hebben we kunnen genieten van de halve marathon. Het bestuur wil de werkgroep en de
vele vrijwilligers bedanken voor deze prachtige dag en onze bijzondere waardering daarvoor
uitspreken.
Het einde van het Red Band sportpark is naderende. De afdeling wedstrijdsport organiseert op
10 oktober een reünie. Inschrijven via www.inschrijven.nl

2.

Notulen ALV 24 november
agendapunt 4: Tjeu Segers is niet goed en volledig geciteerd. Hij wil dit gewijzigd zien. Er worden
in de statuten 3 soorten leden genoemd en wel leden die de atletiek bedrijven, leden welke
recreatiesport bedrijven voor zover dit geen atletiek is en overige leden. Alleen de eerste
categorie moet worden opgegeven bij de AU. Hij is het dan ook niet eens met het bestuurbesluit
dat ook alle recreatieleden lid moeten worden van de AU.
Agendapunt 8: De10e beleidsdoelstelling. Het bestuur heeft niet de gelegenheid gehad om dit
nog voor deze vergadering uit te werken. Zal in een volgende ALV aan de orde komen.
De notulen zijn met inachtneming van bovenstaande goedgekeurd.

3.

Ingekomen en uitgegane stukken
Er zijn geen ingekomen of uitgegane stukken waarvan behandeling in de ALV noodzakelijk is.

4.

Voorstellen van leden
Er zijn geen voorstellen van leden.

5.

Aanstellen stembureau
Is in deze vergadering niet nodig, er is geen stemming over personen.

6.

Huldiging jubilarissen
Toon van Osta nodigt groepsgewijs de jubilarissen uit naar voren te komen. In zijn toespraak
dankt hij iedereen voor hun inzet. Ook haalt hij uit de diverse periodes dat de leden zich als lid
hebben aangemeld enkele memorabele en tot de verbeelding sprekende personen en
gebeurtenissen aan.
65 jarig lidmaatschap: Toos van Eekelen en Rinus Witte. Rinus heeft zich afgemeld.
50 jarig lidmaatschap: Toos Knappers en Dini Kramer – van Eekelen.
40-jarig lidmaatschap: Diny van der Weegen, Diny van Gent, Rinus Mulders, Ria de Nijs, Henk
van Grembergen en Fred Knol.
25 jarig lidmaatschap: Wim van den Berg, Frans de Klerk, Jan van Leeuwen, Richard van den
Biggelaar, Gijs en Joke Kortekaas, Ineke Stofmeel, Titus Jansen, Jeanne Hellemons, Adrie
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Kersten, Joke Koolen, Ad Moerkens, Riet Roodbol, Jo Stroop, Jo Veraart, Annie Verbraak, Riet
Vroman, Frans Wouters, Piet Schrauwen en Bruinie van Mulligen.
Alle jubilarissen krijgen boeket bloemen en aan de jubilarissen (25 ,40 en 50 jaar lidmaatschap)
wordt ook een speld of herinneringsbord uitgereikt.
7.

Jaarverslag 2014
Voorafgaand aan de bespreking van het jaarverslag en ter informatie meldt de voorzitter dat
besloten is alle recreatieleden bij de AU aan te melden. Dit betekent dat alle recreanten die zich
na 1 januari van dit jaar als lid van Thor melden, ook bij de AU worden aangemeld. Voor de
overige recreatieleden geldt een overgangsregeling. Zij worden per 1 juli van dit jaar bij de AU
aangemeld met een aflopende korting van 80% in 2016 tot 0% in 2020. Dit onderwerp is
besproken in de ALV van november 2014.
Rob van Mechelen vraagt aandacht voor de lijst van alle mensen die in de vereniging zijn geëerd
in het Jaarverslag. Hij zou graag willen dat deze eens gecontroleerd werd, er zijn vast veel meer
mensen overleden dan aangegeven. pag. 23: moet zijn Sprint Breda.

8.

Jaarrekening 2014
De balans wordt post voor post toegelicht. Geen grote bijzonderheden. Conclusie:
Als vereniging zijn we rijk. Het zit allemaal in stenen en deposito’s.
a. Resultatenrekening:
De afdeling wedstrijdsport laat een forse overschrijding zien van de begroting. De
kascontrolecommissie heeft hierover ook een opmerking gemaakt.
De afdeling wedstrijdsport krijgt een interne doelsubsidie die op aandringen van Jan
Jongeneelen in 2014 is verhoogd van € 13.000,- naar € 15.000,-.
De afdeling Recreatie: traditioneel declareren de trainers niet al hun kosten.
De afdeling Wandelen: Er is geen subsidie meer voor de Parkinson groep. Sport en spel krijgt
nog wel subsidie van de gemeente. In dit kader zijn 8 tot 10 kinderen met een meervoudige
beperking op woensdagmiddag aan het sporten.
Er is veel activiteit geweest bij de Jeu de boules. Zij zijn binnen de begroting gebleven.
Dit alles resulteert in algemene kosten van € 58,- per lid, per jaar.
Het Thormagazine heeft een kleine meevaller. Er waren iets hogere opbrengsten, omdat de
opbrengst van het oud papier niet was begroot, die zou zijn afgebouwd, maar deze is toch
nog met een jaar verlengd.
Barinkomsten. Begin vorig jaar liep deze iets terug. Dit is in de loop van het jaar bijgetrokken
en de marge is wel in tact gebleven.
Overige inkomsten: de grootste post is hier de door de gemeente Roosendaal betaalde rente
en aflossing van het Thorhonk. Dat kost ons niets, en bedroeg dit jaar ongeveer € 6000,-.
Al met al is er een positief saldo van € 8.000,- dat is toegevoegd aan de algemene reserve.
Er zijn vragen over de budgetoverschrijding bij de wedstrijdsport. Het bestuur heeft de
afdeling daarop aangesproken en de afdeling heeft toegezegd op korte termijn met een
verklaring te komen
b. Alle kascommissieleden zijn verhinderd, de secretaris leest het verslag van de
kascontrolecommissie voor. Belangstellenden kunnen het verslag bij de secretaris
ophalen/opvragen. De kascontrolecommissie stelt nadrukkelijk dat er geen
accountantscontrole is uitgevoerd, omdat dat haar taak niet is.
c. De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het financiële
beleid en de jaarrekening 2014. De vergadering neemt dit advies vrijwel unaniem over.
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d. Jan Vernooij is al een aantal jaren lid van de kascontrolecommissie en heeft aangegeven te
stoppen. Wie wil de plaats van Jan Vernooij innemen? Niemand van de aanwezige leden is
bereid om deze functie te vervullen. Het bestuur beraadt zich op welke wijze in deze
vacature kan worden vervuld.
9.

Status en financieel overzicht project Vierhoeven.
Tijdens de extra ledenvergadering in februari 2014 heeft de ALV het bestuur toestemming
gegeven om € 150.000,- uit eigen middelen te gebruiken.
De aanneemsom voor de uitbreiding van het Thorhonk bedraagt € 198.000,- ex BTW (= €
205.000,- inclusief het niet verrekenbare deel BTW). Jos geeft een toelichting. In de
aanneemsom is rekening gehouden met het compleet vervangen van de installaties. Vandaar
het in verhouding hoge bedrag, ongeveer € 65.000,- voor het compleet vervangen van de
installaties. Daarmee wordt de vervangingsinvestering, die over aantal jaren toch had moeten
gebeuren, naar voren gehaald en kunnen de installaties weer veel langer mee. Voorts is in de
aanneemsom een aantal stelposten opgenomen voor werkzaamheden die in eigen beheer met
bijvoorbeeld vrijwilligers zouden kunnen worden uitgevoerd. Ook is er een stelpost opgenomen
van € 10.000,- euro om de akoestiek in de kantine te verbeteren. Hierop kan naar alle
waarschijnlijkheid nog worden bezuinigd. Dit wordt nog onderzocht door de werkgroep.
De multifunctionele ruimte kan worden gerealiseerd door een genereuze subsidie van de
Stichting Vrienden van Thor.
Voor het uitbreiden van het aantal Jeu de boules banen is al eerder door het bestuur
goedkeuring verleend. Er komen in totaal 27 jeu de boules banen waarmee de jeu de boules op
de verplichte ledengroei van 10% is voorbereid.
De vraag van Kees Langen of alle leden gebruik mogen maken van de multifunctionele ruimte en
het krachthonk wordt door de voorzitter bevestigd. Het is overigens geen gymzaal.
Het bestuur vraagt goedkeuring te verlenen aan de inzet van € 210.000,- uit de eigen reserves.
ALV keurt goed deze investering goed.
Het bestuur vraagt ook om goedkeuring te verlenen om de aannemingsovereenkomst met Aan
de Stegge te tekenen. Ook dit keurt de ALV goed

9b

Ledencertificaten.
De vereniging is van plan om ledencertificaten uit te geven. Wat met de ledencertificaten wordt
opgehaald zal worden geïnvesteerd in zonnepanelen en warmtevoorzieningen. De
ledencertificaten zullen € 100,- en € 500,- kosten tegen een rendement van respectievelijk 2 en
3%. Ze hebben een maximale looptijd van 10 jaar; ieder jaar zal er 10% van de certificaten
worden uitgeloot. Het bestuur hoopt hiermee maximaal € 50.000,- binnen te halen. Een extra
wens is het realiseren van een tribune.
Uit de zaal komt de vraag of een lid dat € 50.000,- wil storten dat ook kan? Het bestuur wil
volgens de fair use policy alle leden in staat stellen om certificaten te kopen en zal dus met een
dergelijke grote investeerder in gesprek gaan om te zien hoe dit lid zijn geld op een andere
manier nuttig voor de vereniging kan aanwenden.
Waarom het verschil in rentevergoeding? Omdat het risico bij een certificaat van € 500,- groter
is dan bij een van € 100,-. Daar mag best een hogere vergoeding tegenover staan.
Wat als er meer dan € 50.000,- met de certificaten wordt opgehaald? Het bestuur zal zich op
deze situatie gaan beraden, men heeft daar nog niet echt een idee over.
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De certificaten zijn echt alleen voor Thorleden. Voor jeugdleden moeten de ouders meetekenen,
maar ouders kunnen geen certificaten verwerven. Er zal intern worden geworven (omroepen,
Thormagazine, website etc.). Het bestuur stelt zich voor dat de storting op 1 oktober 2015 zal
plaatsvinden. Een brochure volgt.
10. Beleidsplan 2015-2019 Stand van zaken
Project Vierhoeven is/wordt uitgevoerd.
Vertegenwoordiging jeu de boules en gym in bestuur: is gerealiseerd. De officiële verkiezing van
deze vertegenwoordigers als leden van het bestuur moet nog wel gebeuren en zal naar
verwachting worden geagendeerd voor de eerstvolgende ALV in november.
Ledenwerving en ledenbehoud: er is een opstartcursus van start gegaan, er zijn nieuwe jeu de
boules banen gerealiseerd. Er heeft een flyeractie in Tolberg plaatsgevonden. Deze pilot van de
afdeling Recreatie leverde tot nu toe 20 à 25 leden op
PR en communicatie: de nieuwe website (al te bekijken onder www.thortest.nl) is klaar en moet
nog worden gevuld met tekst. Er wordt naar gestreefd de site operationeel te hebben als ook de
baan wordt geopend.
Sociaal veilige sportomgeving: VOG is ingevoerd voor jeugdtrainers.
Tiende punt was sportiviteit. Bestuur zou hieromtrent iets presenteren. Door alle drukte rond de
nieuwe baan doorgeschoven naar november ALV.
11. Bestuursverkiezing:
Ronny Weemaes en Jos Smits zijn aftredend en herkiesbaar. Beide worden bij acclamatie
herkozen.
Toon van Osta treedt af als bestuurslid en als voorzitter van de afdeling recreatie.
12. Rondvraag en sluiting
Rob van Mechelen: voortgang aanleg baan loopt op schema. Bij gemeente aantal
aandachtspunten/vragen aangekaart. Wandelaars en lopers die richting Elderseweg het
sportpark willen verlaten, mogen alleen nog langs de hiervoor bedoelde poort bij het
kunstgrasveld.
Tjeu Segers vraagt een geweldig applaus voor de organisatie van de halve marathon.
Ronny Weemaes: graag ook een groot applaus voor de werkgroepen atletiekaccommodatie en
uitbreiding Thorhonk vanwege hun grote inzet.
Voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en wenst allen wel thuis.

De eerstvolgende ALV is op 30 november 2015, tenzij er aanleiding is een bijzondere vergadering te
beleggen.
Het volledige exemplaar van het verslag alsmede het verslag van de kascommissie kan bij de
secretaris (secretaris@thor-roosendaal.nl) worden opgevraagd.
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