Algemene Ledenvergadering THOR, 27 november 2017
Aanwezig: 87 stemgerechtigde leden
1.

Opening en mededelingen door de voorzitter
Bericht van verhindering ontvangen van 14 leden.
Edward Heijnemans is teruggetreden als voorzitter wedstrijdsport.
Agendapunt 10 betreft eigenlijk twee onderwerpen, nl de bestuursstructuur en aanpassing van
het huishoudelijk reglement.

2.

Herdenking overleden leden. Genoemd worden: Frans Wouters, Corrie Mol-Hochstenbach, Wil
Stander en overige overleden leden.

3.

Ingekomen stukken
Een mail van Cees Matthijssen ontvangen, echter buiten de termijn. De penningmeester komt in
zijn presentatie van de begroting en de contributiebedragen 2018 hierop terug.

4.

Vaststellen van de notulen van de ALV van 26 juni 2017
Geen opmerkingen hierover en dus worden deze notulen vastgesteld met dank aan de notulist.

5.

Uitreiking onderscheidingen
Sjaak Rühl ontvangt uit handen van Rob van Mechelen een speld van verdienste. Sjaak heeft zich
verdienstelijk gemaakt bij de wedstrijdsport en m.n. de ontwikkeling van de krachthonken.

6.

Aanstellen stembureau
Is niet noodzakelijk, vanwege enkelvoudige kandidaatstelling.

7.

Jaarplannen 2018; Status en plannen per beleidspunt
De voorzitter licht enkele punten uit het getoonde overzicht, t.w.:
Accommodaties:

2015-05

Ontwikkelen van een gebruiksplan voor baan en overige
voorzieningen

Afgerond; revisie in 2017 afgerond

2016-01

Tribune

Afgerond

2017-01

Beheer en onderhoud groen en grijs (ism Vierhoeven)

Geregeld in platform Vierhoeven; aparte posit

2017-02

Fitroute en Fitarena

Afgerond
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Bestuur en organisatie:
2016-03

Tegen het licht houden van de verenigingsstructuur

2018-02

Implementatie nieuwe bestuurs- en
verenigingsstructuur

Afgerond in deze ALV

Financiën:
2015-07

Opstellen van een meerjaren-onderhoudsbegroting

2015-08

Opstellen van een meerjarenbegroting

2015-09

Instellen van werkgroep Fondsen- en sponsorwerving

2015-10

Afgerond; is opgesteld door extern bureau

Plan is opgesteld en werkgroep is grotendeels r
Eerste start is gemaakt in 2017 en vanaf 2018 w
gewerkt met complete pakketten.

Ledenwerving en –behoud:
Ontwikkelen van concrete plannen door de afdelingen De afdelingen gaan door met afdelingsspecifieke acties (NW, JdB, Recr, Wandelen)

2017-03

Formuleren integrale acties

Voorzien in multifunctioneel wervingsmateriaal
2018-03

Maatschappelijke rol:
2017-02

Project Fitroute en fitarena

Project is gerealiseerd.

2

2017-06

Project Diabetes wandelen

Pilots gerealiseerd

2017-07

Project Gezonde levensstijl

Pilot is gestart

Sporttechnisch beleid/opleidingen:
2017-04

Opleiding en bijscholing voor trainers en technisch
kader

Recreatie, wandelen, NW, wedstrijdsport,
continue project

PR en communicatie:
2015-12

Opstellen van communicatieplan

Eerste plan opgesteld. Volledig uitgewerkt
voor onderwerp kleding. In 2018 verdere
invulling.

2016-04

THOR-magazine

Afgerond; opmaak is uitbesteed

Voorzien in uniforme clubuitrusting
2018-04
Veiligheid:
2015-14

Aanvragen van Verklaring omtrent gedrag (VOG)

VOG is ingevoerd; is standaard
vereiste voor nieuwe trainers jeugd
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2017-13

Benoeming 2e VCP

Afgerond

Verenigingswerk:
2017-14

Invullen van barbezetting

8.

In deze ALV

Vaststellen van de begroting en de contributiebedragen 2018
Bij de wedstrijdsport zijn de trainerskosten bijgesteld omdat er nog steeds vacatures zijn. Kees
Langen vraagt of het reëel is om een lagere vergoeding voor trainerskosten op te nemen alleen
omdat je denkt dat je ze niet kunt aantrekken? Jos antwoord dat die stelling klopt, maar dat
gekozen is voor een andere oplossing die leid tot kostenverlaging. Nl. er is een trainster via SSNB
aangetrokken die tegen een lager tarief wil gaan lesgeven. Norman van Mook vraagt voor welke
groep dat dan is. Titus Jansen antwoord dat dit voor de CD junioren en AB junioren is.
Begroting afd recreatie houdt eveneens rekening met minder trainers-, licentie- en
opleidingskosten. Ad van Hees vraagt of dit betekent dat er vaker groepen samengevoegd gaan
worden? Antwoord Jos: nee, het liefst zouden we meer trainingen begroten maar je moet een
aanname doen. Rudy Weemaes vraagt waarom het verschil in de bedragen van de activiteiten in
de begroting van 2018 tov 2017 zo groot is (2650 euro). Antwoord Thieu van Zundert: In de
begroting van 2017 stond een post van 2500 euro voor kleding). Anton vd Nieuwenhuizen stelt
dat wanneer er veel A/B lopers zijn dan zul je die groep moeten gaan splitsen. Jos antwoord dat
deze discussie binnen de afdeling gevoerd dient te worden. Johan Henken geeft aan dat deze
vraag valt binnen de gedelegeerde verantwoordelijkheid van de afdeling. Indien blijkt dat in
2018 tóch meer trainerskosten gemaakt zijn dan zul je dat bedrag in de begroting van 2019 weer
moeten bijstellen. Miguel Martinez vraagt of deze feed back toch meegenomen kan worden? De
voorzitter van de afd recreatie Geert Korthuis neemt deze opmerking ter harte. Tjeu Segers
vraagt of voortaan baten uit wedstrijden als zodanig omschreven kunnen worden ipv een
negatief bedrag bij kosten wedstrijden. Aangegeven wordt dat besloten is om het Thormagazine vanwege bezuinigingsmotieven in 2018 jaar niet zes, maar vier keer uit te geven. Ook
Post overige kosten: er is een vragenlijst van een van de leden ontvangen. Deze zal met hem
persoonlijk op een ander moment worden doorgenomen. Indien het bestuur hierop actie moet
ondernemen dan zal dit teruggekoppeld worden naar de leden. Ronny Weemaes vraagt hoe het
kan dat de huisvestingskosten gestegen zijn ondanks de rendabele panelen? Jos geeft aan dat
diverse kosten gestegen zijn zoals de huur vd gymzalen, schoonmaakkosten, onderhoud,
vuilafvoer en het missen van een eenmalige subsidie voor de baan. Ton Kunst vraagt wat het
verschil is tussen het aantal leden en het aantal betalende leden? Jos legt uit dat bijv
belangstellende leden geen contributie betalen. Dat zijn er ongeveer 75. Bovendien zijn er
diverse leden die meerdere sporten bedrijven bij THOR. Zij betalen maar één keer de
basiscontributie.
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Aan de orde komt een weliswaar te laat ingediend voorstel van Cees Matthijssen. Hij stelt voor
om alle bouwstenen in één bedrag te noemen hetgeen naar zijn mening veel duidelijker is dan
wat er nu staat. Jos geeft aan dat THOR in het nieuwe contributiestelsel enkele jaren geleden
gekozen heeft voor zoveel mogelijk transparantie. Door bedragen samen te voegen gaan we aan
dit doel voorbij. Verder stelt Cees voor om de bijdrage voor het verenigingswerk vooraf gelijk
met de contributie te innen en vervolgens weer terug te betalen aan leden die wat doen. Deze
optie is van te voren onderzocht en heeft niet de voorkeur, omdat er juist een negatieve
werking uitgaat voor iedereen die wat doet. Cees trekt voorstel in.
Begroting en contributiebedragen 2018 vastgesteld.

9.

Problemen barbezetting kantine Thorhonk
Er zijn diverse acties uitgezet om dit probleem op te lossen. Inmiddels hebben zich 15 nieuwe
vrijwilligers aangemeld. Doel is 20 eind dit jaar. Ton Kunst benadrukt dat de termen kantine en
bar door elkaar heen gebruikt worden, maar dit zijn wezenlijk twee verschillende ruimtes.
(notulist: De bar is de uitgiftebalie en de kantine is de ruimte waar de tafels en stoelen staan.)
Veel discussie over wel of niet belonen en aantal suggesties gedaan. Nl.: Vergoeding in de vorm
van consumptiebonnen (Tjeu Segers), sluiten van de kantine dmv klapdeuren af te sluiten
waarbij de kleedkamers wel toegankelijk zijn (Wim Fase), Johan Rijnvos sluit aan bij het plan van
Tjeu om bar vrijwilligers extra consumptiebonnen te geven per gewerkte bardienst, de
openingsuren verkorten tot bijv. 21.30 uur (Rudy Weemaes), drankautomaat plaatsen (Jan
Braat), beheer bar anders regelen dmv slimmere planning (Wim Fase). Frank Hagman stelt dat
wanneer alle aanwezigen een keer maandelijks een bardienst draaien dan is het probleem
opgelost. Principiële discussie over belonen barvrijwilligers. Extra belonen is nl. in strijd met de
regels van het verenigingswerk. Ter verdere discussie/uitwerking.

10. Voorstel nieuwe bestuursstructuur en verenigingsstructuur
De voorzitter zet uiteen waarom de structuur wijzigen en hoe deze structuur eruit komt te zien.
Verlaten linking pin model
Hoofdbestuur 5-7 personen
DB bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester
2-4 bestuursleden met taakgebieden
1 van de hoofdbestuursleden fungeert als vicevoorzitter
4 taakgebieden onderkend (PR en communicatie; accommodatie; relatiebeheer; sportbeleid)
En verder :
Afdelingen kiezen hun eigen bestuur
- Afdelingen houden 1 per jaar jaarvergadering
- Afwijkingen mogelijk in overleg HB
- 2-4 maal per jaar overleg HB-afdelingsvoorzitters (+)
- 2 ter voorbereiding van ALV’s
- Max. 2 met thema-onderwerp en afdeling overstijgende zaken
- Hoofdbestuur/afdelingsbesturen overleggen 1 x per jaar met hun
commissies/werkgroepen
- Taakafbakening
Kees Langen vraagt wat dan de rol van de VM in dit verhaal nog is. De voorzitter geeft aan dat
de bestuursleden met genoemde taakgebieden een beleidsmatige rol vervullen. De rol van de
VM ligt meer op het operationele vlak.
Het aanpassen van het huishoudelijk reglement is een ander verhaal. Er is discussie rond artikel
12 lid 2 van dit reglement (Devoorzitter en de overige leden van een afdelingsbestuur worden
door het hoofdbestuur benoemd). Rob van Mechelen stelt voor om het voorstel tot wijziging
van het hh reglement in deze vergadering niet vast te stellen. Verder stelt hij voor te
onderzoeken of aanpassen van de statuten noodzakelijk is. En tot slot dat het bestuur doorgaat
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met de verdere invulling van het voorstel, maar dat de stemming voor een aangepast
huishoudelijk reglement wordt uitgesteld. De voorzitter concludeert dat blijkbaar de statuten
aanleiding geven tot discussie omdat de bewuste artikelen anders geïnterpreteerd kunnen
worden. Vergadering verwerpt voorstel tot instemming wijziging hh reglement. Vergadering
stemt in met verdere invulling van het gepresenteerde voorstel mbt bestuurs- en
verenigingsstructuur in de geamendeerde vorm.
11. Bestuursverkiezing
Johan Henken treed af als voorzitter en is niet herkiesbaar i.v.m. zijn gezondheid. Johan wordt
bedankt voor zijn vele werk als voorzitter in een periode waarin aanleg van de atletiekbaan en
verbouwing van het Thorhonk zijn gerealiseerd. Herbenoeming vind plaats van Fred Zacht en
Geert Korthuis. Edward Heijnemans is afgetreden en Rob van Mechelen wordt verkozen tot ad
interim voorzitter wedstrijdsport.
12. Voorstellen van de leden
Geen.
13. Rondvraag en sluiting
Titus Jansen vraagt of de schuifpoort zijde BSC iets verder opengezet kan worden. Zal met de
gemeente besproken worden.
Vraag Toon v. Osta of er voortaan 1 of 2 extra interpellatie microfoons in de zaal geplaatst
kunnen worden. Aandachtspunt.
Volgende Algemene Ledenvergaderingen zijn op maandag 25 juni en 26 november 2018,
19.30 uur Thorhonk
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