Kort verslag ALV THOR, 26 juni 2017
Aanwezig waren 74 stemgerechtigde leden.
Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Verslag ALV 28 november 2016
Het verslag onveranderd goedgekeurd.
Huldiging jubilarissen
Gehuldigd worden Frans van Boven (60 jaar lid), Harry Cartens (40 jaar lid), Gerard van Zitteren (25 jaar lid),
allen lid van de afdeling wedstrijdsport. Van de afdeling recreatie: Ciska Roelen, John Vissers en René Frits
(allen 25 jaar lid), Addy van Daele en Net van Nijnatten (afdeling wandelen, beide 40 jaar lid), José Deijkers en
Toke Oostvogels (eveneens van de afdeling wandelen en beiden 25 jaar lid). John Schouw (gym, 25 jaar lid) en
tenslotte Marita Castenmiller (afdeling Nordic Walking en al 50 jaar lid).
Ook wordt er een bijzondere speld van waardering van de atletiekunie uitgereikt aan John Mannie. Hij is geen
lid van Thor maar wel 40 jaar jurylid. Hij kwam met zijn kinderen mee, zette zich in eerste instantie als ouder in
en is nooit meer weggegaan.
Uitloting Ledenertificaten
De ledencertificaten met het eindcijfer 6 worden dit jaar, inclusief de rente, betaalbaar gesteld.
Jaarverslag 2016
Het jaarverslag is digitaal te bekijken op de website. Er wordt door de leden een paar onvolkomenheden
geconstateerd daar zal bij jaarverslag 2017 rekening mee gehouden worden. De ALV stelt het jaarverslag Thor
2016 vast.
Jaarrekening 2016
2016 was een roerig jaar, gekenmerkt door de brand en alle gevolgen van dien. Financieel is de vereniging de
gevolgen goed te boven gekomen.
De penningmeester is nog niet in staat geweest om een compleet overzicht van de investeringen rond de
nieuwbouw op te stellen. Hij zal dit in september samen met een van de kascontrolecommissieleden doen.
Het bestuur heeft besloten om de bedragen die worden ontvangen voor de afkoop van verenigingswerk te
besteden aan vereniging gebonden activiteiten( in 2017 het Jubileumfeest).
Het jaar is afgesloten met een negatief saldo van bijna € 6.000,De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld.
De kascontrolecommissie doet verslag van de kascontrole.
De kascommissie adviseert de ALV om het bestuur te déchargeren, dit wordt door de vergadering
overgenomen.
Verantwoording beleidsplan 2015 2019
Er is een tweede vertrouwenscontactpersoon, Wim Jongmans) aangesteld (naast Marja Vreugdenhil).
Informatie hierover is te vinden op de website.
Bestuurs- en Verenigingsstructuur
Er is met verschillende groepen overleg geweest, maar er is nog geen concreet voorstel. Ontwikkelrichting is
een hoofdbestuur van 5-7 personen, met kwartaaloverleg met de afdelingsbesturen. Voor een ledenraad is
(nog) geen draagvlak.
Bestuursverkiezing
Ronny Weemaes is aftredend. Hij wordt door voorzitter bedankt voor zijn (vele) werk. Jos Smits wordt door de
vergadering herkozen als bestuurslid. Frans Witteveen heeft zich kandidaat gesteld en wordt door de
vergadering benoemd.

Volgende vergadering
De volgende ALV zal plaatsvinden op maandag 27 november 2017, 19.30 u in het Thorhonk

