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Aanwezig zijn 124 stemgerechtigde leden.
Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, vooral de ereleden en leden van verdienste en
de vele vrijwilligers die op een of andere manier hebben meegeholpen om het project Vierhoeven, de
verhuizing van de baan, tot een succes te maken.
Allereerst worden de leden herdacht die ons dit jaar zijn ontvallen. Voorzitter vraagt een minuut stilte
in acht te nemen.
Ingekomen stuk: Makelaardij Vermunt heeft besloten de 10km/halve marathon weer te gaan
sponsoren. Dit wordt door de leden met enthousiasme begroet. Voorzitter dankt hiervoor de heer
Vermunt.
De notulen van de ALV van 27 juni j.l. worden onveranderd goedgekeurd.
Er wordt dit jaar een speld van verdienste toegekend aan Digna van Loenhout en Dré Simons. Zij
hebben zich langdurig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.
Stand van de beleidsdoelen voor 2016
Accommodaties: zo goed als afgerond.
Bestuur en organisatie: Een definitief voorstel voor het reorganiseren van het (hoofd)bestuur heeft
meer tijd nodig. Een voorstel zal in 2017 aan de ALV worden voorgelegd.
Financiën: het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting is afgerond. De meerjarenbegroting
is nog niet ingediend en zal later terugkomen. De werkgroep fondsen- en sponsorwerving zal in 2017
aan het werk gaan. Sponsors zullen meer vanuit de vereniging dan vanuit de individuele afdelingen
worden aangetrokken.
Ledenwerving en ledenbehoud zal meer integraal worden benaderd door middel van een algemene
Thorfolder en algemene acties.
Maatschappelijke rol van de vereniging: op het terrein van Thor worden toestellen geplaatst in het
kader van de fitroute. Het diabeteswandelen is een groot succes en zal worden voortgezet. Er is
subsidie aangevraagd voor een project voor kinderen met obesitas.
De meeste afdelingen werken hard aan de opleidingen voor voorlopers en trainers.
Wat betreft PR en communicatie: de upgrading van de website is afgerond. De veranderingen in het
Thormagazine zijn doorgevoerd. Er wordt gewerkt aan een integraal communicatieplan. Uniforme
kleding zal geleidelijk in alle afdelingen worden doorgevoerd.
De veiligheidsplannen van de afdelingen zijn geïnventariseerd. Er wordt nu gewerkt aan een integraal
veiligheidsplan.
Sportiviteit of sporttechnisch beleid. Alle afdelingen zijn bezig met het verhogen van het niveau. Het
bijbehorende stuk moet nog formeel worden vastgesteld. De leden stemmen in met de tekst van de
notitie die hierover is gemaakt.
Barbezetting Thorhonk. Er wordt de laatste tijd een behoorlijke uitstroom van barvrijwilligers
geconstateerd, waardoor de barbezetting problematisch wordt. Het bestuur denkt na over een aantal
oplossingen die de vereniging, c.q. de leden geen geld kosten. Zoals een efficiëntere planning, het
inzetten van stagiairs of het aantrekken van mensen die uit andere fondsen worden betaald.
Misschien hebben leden nog wel andere ideeën? Lukt dit niet, dan zal er een oplossing moeten
worden gezocht die geld gaat kosten (hogere contributie, hogere consumptieprijzen).
Begroting voor 2017 laat geen grote verschuivingen zien t.o.v. 2016. Na enige discussie blijft de zgn.
interne subsidie voor de afdeling wedstrijdsport op € 14.000,- Deze was in 2016 tijdelijk verhoogd naar
€ 15.500,-. Op basis van deze begroting zal de basiscontributie niet stijgen en zullen de
afdelingscontributies van alleen recreatie (met € 2,- per jaar) en gymgroepen (met € 4,- per jaar)
worden verhoogd.
De vergadering stemt in met de begroting en de voorgestelde contributies.
Bestuursverkiezing
In de voorjaars ALV 2016 is John Vissers afgetreden als secretaris. Op dat moment was er geen
nieuwe kandidaat. Nu stelt het bestuur voor Wil Hectors te benoemen tot secretaris. De vergadering
begroet hem met applaus

Johan Henken en Will Pardon zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Beide bestuursleden worden
bij acclamatie herkozen.
Na de pauze worden alle vrijwilligers die op een of andere manier belangrijk zijn geweest voor de
verplaatsing van de baan en het verbouwen van het Thorhonk geëerd. Ze ontvangen allen een mooi
gepersonifieerd flesje wijn. Het project Vierhoeven is hiermee officieel afgesloten.
Het volledige verslag is verkrijgbaar bij secretaris Wil Hectors: secretaris@thor-roosendaal.nl

