KORT VERSLAG ALV ARSV THOR OP 30 NOVEMBER 2015
Aanwezig waren 35 stemgerechtigde leden, van 7 leden is bericht van verhindering
ontvangen.
Na het welkom door de voorzitter worden omdat voor zover bekend in het afgelopen jaar
geen leden zijn overleden even stil gestaan bij de overleden dierbaren van Thorleden en ook
bij oorlogsslachtoffers en slachtoffers van zinloos geweld.
Verslag vorige vergadering.
Punt 9: er staat ‘verplichte’. Tjeu Segers merkt op dat hier beter ‘gewenste’ ledengroei kan
staan. Volgens de voorzitter is er sprake van een inspanningsverplichting.
Punt 10. In de notulen is sprake van een vertegenwoordiging van de afdelingen jeu de
boules en gym in het bestuur. Er was verwacht te kunnen discussiëren over een mogelijke
nieuwe bestuursstructuur. Door drukte in verband met de aanleg van de baan is het er niet
van gekomen dit onderwerp voor te bereiden. Indien mogelijk wordt het in juni, anders in
november geagendeerd.
Benoeming erelid.
Het bestuur stelt de ALV voor om Rob van Mechelen tot erelid te benoemen. De ALV stemt
met deze benoeming in. Rob heeft zich al heel veel jaren op een uitzonderlijke wijze
verdienstelijk gemaakt voor THOR en tevens bijgedragen aan het vergroten van de
naamsbekendheid van onze vereniging. Zo is hij onder andere lid van Unieraad van de AU,
voorzitter van de tuchtcommissie en 8 jaar voorzitter geweest in de periode dat de plannen
voor de bouw van het Thorhonk zijn voorbereid en gerealiseerd.
Hij wordt door de voorzitter gefeliciteerd met zijn benoeming en krijgt de daarbij behorende
plaquette uitgereikt.
Rob bedankt alle leden voor het erelidmaatschap. Hij vindt dat je daarvoor niet alleen iets
gedaan moet hebben, maar ook iets moet blijven doen. Hij is dan ook niet van plan op zijn
lauweren te gaan rusten. En hij hoopt allen nog vaak te zien.
Begroting 2016 en contributie.
Het meest opvallend is de verhoging van de interne subsidiering voor de afdeling
wedstrijdsport. Het bestuur heeft tot deze verhoging besloten omdat doorberekening van de
afdelingskosten de verhoging van de contributie met name voor de jeugd te groot zou
worden. Vanuit de ALV wordt naar aanleiding hiervan gevraagd of er een maximum is
gesteld aan de hoogte van de interne subsidie. Dit is niet het geval, maar de penningmeester
houdt de vinger aan de pols.
Naar aanleiding van deze begroting wordt voor 2016 de basiscontributie voor ieder lid met
€ 2,- per jaar verhoogd. De afdelingscontributies van de wedstrijdafdeling worden voor de
jeugd met € 4,- en voor de senioren met € 6,- verhoogd en van de afdeling recreatie met
€ 4,-. De afdelingscontributies van de overige afdelingen blijven gelijk.
Begroting en contributies worden onveranderd vastgesteld.

Inleiding beleidsdoel sportiviteit.
In de ALV van november 2014 is gevraagd dit beleidsdoel toe te voegen. Als inleiding voor
de definitieve uitwerking van dit doel licht de voorzitter aan de hand van een aantal dia’s een
en ander toe. Deze presentatie zal ook op de website www.thor-roosendaal.nl worden
gepubliceerd.
Het project Vierhoeven is bijna afgerond. De baan is opgeleverd, de opslagruimte en ’t Witte
Honk zijn ingericht. In december wordt de fietsenstalling gerealiseerd. Het Thorhonk zal met
de Nieuwjaarsloop gebruikt kunnen worden. Het project Vierhoeven zal op 8 of 15 april door
wethouder Theunis officieel worden geopend.
De uitgifte van de ledencertificaten is een groot succes geworden. Er werd voor ruim
€ 56.000,- meer ingeschreven dan het maximum dat de ALV had goedgekeurd. Er zijn
voldoende investeringen mogelijk in duurzame voorzieningen. De ALV heeft dan ook
ingestemd met de verruiming van de inschrijving van de ledencertificaten tot een bedrag van
€ 105.000. Naast de duurzame investeringen in het Thorhonk, zoals zonnepanelen en led
verlichting, kunnen er van het verruimde inschrijfbedrag nu ook zonnepanelen op ’t Witte
Honk worden aangebracht en een overdekte tribune worden gebouwd.
Bestuursverkiezing.
Geert Korthuis, voorzitter van de afdeling recreatie, wordt benoemd tot lid van het bestuur.
Fred Zacht en Edward Heijnemans worden beiden herkozen.
De eerstvolgende ALV’s zijn vastgesteld op 27 juni en 28 november 2016.
De volledige notulen zijn op te vragen bij de secretaris: secretaris@thor-roosendaal.nl

