Kort verslag ALV THOR, 27 juni 2016
Aanwezig waren 45 stemgerechtigde leden.
Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, speciaal de ereleden. Deze vergadering zijn het oudste en
het jongste erelid aanwezig!
Verslag ALV 30 november 2015
Behoudens twee kleine opmerkingen wordt het verslag onveranderd goedgekeurd.
Naar aanleiding van de vergadering wordt het bestuur gevraagd om na te denken over de wijze van communiceren
met de leden. Bij de verenigingen om ons heen zien we steeds meer een digitaal nieuwsbulletin verschijnen. Het
bestuur is hier al langer mee bezig. Het zal zeker een thema voor de toekomst worden.
Huldiging jubilarissen
Gehuldigd worden John IJzerman (50 jaar lid), Rob van Mechelen, John Mol, Jan Mulders, Ad Scheiderberg en Jan
Vermunt (40 jaar lid) en Toon van Osta, Wim Thomas, Yvonne Langen, Francien Buijs, Wim van hees, Annelies
Knappers, Willem Moerkens en Ria van Oosterhout (allen 25 jaar). Voorzitter dankt hen met een mooie toespraak,
waarin hij onder andere zegt dat uit deze groep prominente leden blijkt dat je niet zomaar lid blijft van Thor. Allen
hebben hun steentje aan Thor bijgedragen!
Jaarverslag 2015
Het jaarverslag is digitaal te bekijken op de website. Daarin zijn alle teksten, grafieken en diagrammen goed te zien.
Jaarrekening 2015
Het is een bewogen jaar geweest, Thor is nu gevestigd op één locatie. Er is rondom de verhuizing en het aanleggen
van de nieuwe baan veel geïnvesteerd. Een aantal maatregelen om het energieverbruik te verduurzamen is
mogelijk geworden door de uitgifte van ledencertificaten, wat een enorm succes is geweest. Ondanks de grote
investeringen is er een positief saldo van € 7.000,-. We kunnen dan ook constateren dat we een financieel gezonde
vereniging hebben.
De jaarrekening wordt vastgesteld.
De kascommissie doet verslag van de kascontrole. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Wel wordt de
penningmeester gevraagd een compleet dossier van alle investeringen rond de nieuwbouw/verbouw/verhuizing
aan te leveren.
De kascommissie adviseert de ALV om het bestuur te déchargeren.
Verantwoording
De uitbreiding van het Thorhonk is zo goed als afgerond. Het budget was € 270.000,- . Er moeten nog wat kleine
posten worden betaald, maar de totale uitgaven zullen niet veel boven dit bedrag uitkomen.
De brand heeft zoals het nu laat aanzien voor THOR geen financieel nadeel opgeleverd. Dit is onder meer te danken
aan het slim vervangen van verloren materialen en door de persoonlijke inzet van veel vrijwilligers.
De inschrijving voor de ledencertificaten was fors hoger dan begroot. Het gehele bedrag is benut voor de aanschaf
van een zonneboiler, zonnepanelen, ledverlichting en een tribune. Op een certificatenavond in september zal de
eerste uitloting plaatsvinden (van 10% van het gestorte bedrag).
Bestuurs- en verenigingsstructuur
De contributiestructuur is een aantal jaren geleden veranderd en daarmee hebben de afdelingen ook een eigen
budgetverantwoordelijkheid gekregen, maar dat is formeel niet vastgelegd. De invulling van de bestuurlijke

verantwoordelijkheid komt niet goed uit de verf. Het is dan ook tijd om na te denken over de verenigingsstructuur.
Een mogelijke oplossing is om de zgn. ‘linking pin’ structuur (iedere afdeling heeft een vertegenwoordiging in het
hoofdbestuur) te verlaten en te gaan naar een hoofdbestuur van maximaal zeven leden: voorzitter, secretaris,
penningmeester plus vier leden met speciale taken. De afdelingsbesturen zullen dan ook formeel moeten worden
verkozen in een één- of tweemaal te houden algemene afdelingsledenvergadering.
In het komende najaar zal de wijziging van het huishoudelijk reglement (een van de punten in het beleidsplan 20152020) in de ALV gebracht worden. Dan zal ook duidelijk zijn of er een wijziging van de statuten noodzakelijk is. In
het Thormagazine en op de website zal aandacht worden geschonken aan deze structuurwijziging. Leden kunnen,
indien zij dit willen, hierover meepraten en meedenken.
Beleidsplan 2015-2019
Wat betreft de accommodaties: in het najaar komt een volledig overzicht van de investeringen.
Meerjarenbegroting en meerjarenonderhoudsbegroting komen in de najaars ALV op de agenda. Met de instelling
van de werkgroep fondsenwerving is het bestuur al een heel eind op weg. Het zal kort na de zomervakantie gereed
zijn.
Met betrekking tot de ledenwerfacties kan worden gezegd dat alle afdelingen ideeën hebben gepresenteerd. Het
bestuur is bezig hieruit te destilleren wat voor de hele vereniging gebruikt kan worden.
PR en communicatie: de website is geheel vernieuwd en in bedrijf. Zowel de opmaak als het drukwerk van het
Thormagazine is aan een professional bureau uitbesteed. De opmaak kon niet meer door vrijwilligers van het
redactieteam worden gerealiseerd.
Het veiligheidsplan: de inventarisatie is gereed. Wat rest is het maken van een integraal plan voor alle afdelingen
en activiteitengroepen.
Sportiviteit is een definitie die niet door iedereen hetzelfde wordt geïnterpreteerd en heeft niet alleen betrekking
op de afdeling wedstrijdsport. Het bestuur is op zoek naar een heldere en eensluidende definitie die voor de hele
vereniging op gaat en zal hier in de najaars ALV op terug komen.
Bestuursverkiezing
Secretaris John Vissers is aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het lijkt erop dat er een nieuwe secretaris is
gevonden. Hij/zij zal zo snel mogelijk aan u worden voorgesteld.
Volgende vergadering
De volgende ALV zal plaatsvinden op maandag 28 november 2016, 19.30 u in het Thorhonk.

Een uitgebreide versie van dit verslag is bij de secretaris (secretaris@thor-roosendaal.nl) op te vragen.

