Algemene Ledenvergadering Thor, 25 juni 2018
Aanwezig: 59 stemgerechtigde leden
1.

Opening
Frans Witteveen, lid van het hoofdbestuur, zal de vergadering voorzitten, omdat de vereniging
op dit moment geen voorzitter heeft. Hij heet allen welkom.
Als eerste wil Frans graag alle vrijwilligers bedanken van de halve marathon. Het is mede aan
hen te danken dat het weer zo’n succes is geweest.
In de ledenvergadering van november is besloten het aantal edities van het Thormagazine terug
te brengen van 6 naar 4 edities. De redactie heeft naar aanleiding hiervan besloten haar taak
neer te leggen. Frans bedankt de redactie voor hun jarenlange inzet.
Het bestuur heeft besloten door te gaan met de magazines. Vandaag is volgens schema de
tweede editie van 2018 naar de drukker gegaan en die zal binnenkort bij u in de brievenbus
vallen. Voor deze editie waren verantwoordelijk: Yvonne Langen, John Spruijt en Frans
Witteveen. Inmiddels wordt er gewerkt aan het samenstellen van een nieuw redactieteam.
O.a. door de bestuursperikelen (de voorzitter heeft zijn werk om gezondheidsredenen moeten
neerleggen, de penningmeester heeft besloten met ingang van deze vergadering afscheid te
nemen van het bestuurswerk, waardoor er ook geen waarnemend voorzitter is) is besloten om
de enquête, waaruit gegevens over de waardering voor het magazine en de wensen van de
leden naar voren moest komen, over de zomervakantie heen te tillen. Hij is niet van de baan.

2.

Notulen ALV 27 november 2017
agendapunt 7, onder 2015-10: er zijn ook plannen bij de wedstrijdsport. Dat is hier niet vermeld.
De notulen zijn met inachtneming van bovenstaande goedgekeurd.

3.

Ingekomen en uitgegane stukken
Er zijn geen ingekomen of uitgegane stukken waarvan behandeling in de ALV noodzakelijk is.

4.

Voorstellen van leden
Er zijn geen voorstellen door leden ingediend.

5.

Aanstellen stembureau
Er zullen later in de vergadering een aantal nieuwe bestuursleden worden voorgedragen.
Voorzitter vraagt of iemand het noodzakelijk vindt om met stembriefjes te stemmen of dat er bij
acclamatie kan worden gestemd. De vergadering geeft aan bij acclamatie te willen stemmen.

6. Huldiging jubilarissen
Ook dit jaar is er weer een aantal jubilarissen die we mogen huldigen.
25 jaar lid van de vereniging zijn:
Joke Boden, Jan van Gent, Joke Bogers, Annie Hack, Jeanne van Ginneken, Florence van
Rijsbergen, Mia Munnik, Eveline van Manen, Moniek Gommers, Kees Haast en Eddy van Dijk.
Zij worden door de verenigingsmanager toegesproken. Zij zegt: je kunt je afvragen of dat nu wel
zo’n prestatie is, nu dat is het zeker wel. Deze mensen zijn niet alleen lid geweest en hebben van
hun sport genoten, maar ze hebben zich allemaal op hun eigen manier voor de vereniging
verdienstelijk gemaakt. Als jeugdtrainer, als jeugd coördinator, als bezorger van het clubblad.
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Allen worden hartelijk gefeliciteerd. Zij krijgen de bij het jubileum behorende speld en een mooi
boeket.
Ton Wisse, Marijke Moerkens, Lia Danen en Cor Kramer zijn 40 jaar lid van de vereniging.
Marijke Moerkens is niet bij de vergadering.
Lia is bekend als barvrijwilliger op de woensdagmorgen, verder is zij bekend van de Thorcross en
de carnavalsoptocht.
Ton is trainer geweest bij de recreatie, voorloper bij het wandelen, lid van de commissie
barbeheer en heel druk als vrijwilliger voor de halve marathon.
Cor was ooit beheerder van het oude Thorhonk en de oprichter van het zangkoor. Ook deze
leden zijn niet alleen maar lid geweest, maar zijn ook van grote betekenis voor de vereniging.
Hiervoor ontvangen zij eveneens een speld en bloemen.
Er zijn ook mensen die nog langer lid zijn:
Fred Knol is 50 lid van de vereniging. Hij wordt toegesproken door Rob van Mechelen als
voorzitter a.i. van de afdeling wedstrijdsport.
Fred is door drukke werkzaamheden een poosje uit beeld van de vereniging geweest, maar is nu
weer bezig zijn werkzaamheden als jurylid op te pakken. Hij wordt met name ingezet als
wedstrijdleider en jury coördinator. Als verpleegkundige wordt hij ook vaak ingezet in de EHBO
tent en ook als speaker heeft hij zijn sporen verdient. Hij is bovendien beschikbaar om
competities in den lande in goede banen te leiden. In 2011 heeft hij voor al deze activiteiten de
speld van verdienste ontvangen. Nu krijgt hij voor zijn 50-jarig lidmaatschap een plaquette en
een mooi boeket.
Ook Olav Constandse is 50 jaar lid van Thor. Olav is in de zestiger jaren wedstrijdatleet geweest,
hij was een begenadigd polsstokhoogspringer. Hij werkt al jaren op de Zuidhollandse eilanden,
maar toch is hij altijd lid gebleven van Thor. Ook hij krijgt een plaquette en een boeket.
Nog tien jaar langer lid van Thor is René de Kok. Bij hem klopt een warm Thorhart. Hij was
verdienstelijk baanatleet op de middellange en later ook lange afstanden. Hij is een van de
weinige goede steeplechase atleten die Thor heeft voortgebracht. Hij schroomde ook niet op aan
de tienkamp mee te doen, eigenlijk niets voor lange afstandslopers, maar hij deed het gewoon.
Ook vermeldenswaard is dat hij de enige is die alle vijftig edities van de Thorcross heeft
uitgelopen! Dat is een applaus waard. René traint niet alleen, maar geeft ook trainingen. Nu bij
AVR, maar hij is Thor altijd trouw gebleven. Het boek over 90 jaar wedstrijdatletiek bij Thor is
voor het grootste deel van zijn hand. Het is om financiële redenen nog niet verschenen, maar
misschien kan het aangevuld worden en bij het 100-jarig bestaan van de vereniging worden
uitgegeven.
7. Uitreiking onderscheidingen.
De volgende leden komen in aanmerking voor een speld van verdienste:
Johan Henken. Johan startte in 2008 als lid van de afdeling Nordic Walking. In 2010 werd hij
voorzitter van die afdeling en in 2012 werd hij door de ALV gekozen als lid van het hoofdbestuur.
Onder zijn leiding is de unilocatie gerealiseerd. Daarbij hoorde de bouw van de baan, de
verbouwing van het Thorhonk, de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Het
verenigingswerkbeleid, de nieuwe contributiestructuur en de voorbereiding en wijziging van de
bestuursstructuur hebben mede door hem vorm gekregen. Kortom hij heeft in een hele
hectische en belangrijke periode leidinggegeven aan Thor. Jammer genoeg moest hij om
gezondheidsredenen zijn voorzitterschap in het najaar van 2017 neerleggen. Zij onderscheiding is
hem van harte gegund.
De tweede die wordt geëerd met een speld van verdienste is Frans van Boven. Frans is
wedstrijdatleet en nog altijd, hij is 75, te bewonderen op de atletiekbanen in binnen- en
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buitenland. Horden, 100 meter, 200 meter, hinkstapsprong, hoog- en verspringen. De afgelopen
jaren heeft hij soms wel iets eerder moeten afhaken, maar dat hoort erbij. Een erelijst om in te
lijsten, maar daar gaat het nu niet om.
Jarenlang heeft hij belangeloos training gegeven aan hoogspringers, te meer bijzonder, omdat hij
de fosburyflop zelf niet gebruikt. Toch heeft hij veel atleten grootgebracht met deze ‘nieuwe’
techniek. Wij kennen Frans graag de speld van verdienste toe.
Tenslotte wordt de speld van verdienste postuur toegekend aan Jack Wouters. Op 9 juni is hij, in
een zeer gedenkwaardige bijeenkomst gecremeerd. Daar heeft Rob van Mechelen namens de AU
en namens Thor afscheid van hem genomen. Jack was een groot mens, een goede trainer en
iemand die zijn sporen in de atletiek heeft verdiend. Jack was er altijd, in weer en wind, hulde
aan hem. De speld is op zijn kist gezet.
De vergadering eert hem met een groot applaus.
8. Uitloting eindcijfer ledencertificaten.
Uitgeloot worden de certificaten met het eindcijfer 7. De certificaathouders met het eindcijfer 7
kunnen het nominale bedrag van hun certificaat (certificaten) rond 1 september 2018
tegemoetzien.
De certificaten met de eindcijfers 3 en 6 waren respectievelijk in 2016 en 2017 uitgeloot.
9. Jaarverslag 2017
Op pagina 2 staat een organogram met daarop zes afdelingen. In de tekst staat echter vier
afdelingen en drie activiteitengroepen. Het organogram klopt, de tekst is niet juist. Deze zal
worden aangepast.
Uit de vergadering wordt gevraagd wat de gemiddelde leeftijd van de leden van Thor is en wat de
gemiddelde leeftijd van de leden, exclusief de jeugdleden is. Voorzitter zegt toe dit in de
toekomst te zullen uitrekenen en opnemen in het jaarverslag.
Mutaties ledenbestand. Er komt een vraag uit de zaal, waar het relatief grote aantal ‘overige
leden’ 38 vandaan komt. Dit zijn mensen die zich hebben ingezet voor de halve marathon, geen
lid waren van Thor en nu als belangstellend lid zijn opgenomen. Zij betalen geen contributie,
maar hierdoor kunnen ze wel meeprofiteren van de vrijwilligersverzekering.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
10. Jaarrekening 2017
Thor heeft het jaar afgesloten met een genereus positief saldo van meer dan € 63.000.
Penningmeester wil dit graag, en met nadruk toelichten. Thor heeft zonnepanelen gekocht door
middel van uitgifte van ledencertificaten. De gemeente gaf begin 2017 aan om de verenigingen
te willen verduurzamen en kwam ook bij Thor. Maar bij Thor was dit al geregeld. De gemeente
heeft toen toch besloten om ook Thor hiervoor met een subsidie te verlenen van € 46.000,-. De
hele investering heeft Thor slechts € 5.000,- gekost.
In het bestuur is besloten om dit geld toe te voegen aan de reserves.
Een tweede onbegroot voordeel: de vereniging weigert om de opbrengst van het
verenigingswerk (van mensen die hun verenigingswerk afkopen) te budgetteren. Want Thor wil
liever dat mensen hun handen uit de mouwen steken. Niettemin levert deze afkoop € 7.000 op.
De subsidie van de gemeente Roosendaal over 2016 is pas in 2017 betaald en geboekt. En
tenslotte is de baan goed verhuurd en de gemeente heeft besloten verenigingen de OZB
eenmalig kwijt te schelden.
Als we dit alles van het resultaat aftrekken blijft er een positief resultaat van € 5 à 6.000,- over en
dit is een heel normaal resultaat voor Thor.
De bezittingen: jammer dan de € 190.000 op de bank staat. Thor voert altijd een zeer voorzichtig
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beleid, maar op de bank levert het tegenwoordig bijna niets meer aan rente op. Maar als er
iemand is die een goed idee heeft om te investeren hoort het bestuur dat graag.
Het grootste deel van het vermogen van Thor zit in ‘stenen’. De boekwaarde van het pand is in
2042 € 0,-, zo mogelijk is er dan met de middelen een nieuw Thorhonk te realiseren.
Voorzieningen: dit is het geld voor onderhoud van het sportpark en sportfitarena wordt door
Thor beheerd voor het overlegplatform Vierhoeven.
Jan Piek vraagt of het vermogen van Thor niet alleen in het Thorhonk, maar ook in de baan en de
tribune. Dat is niet juist: de baan is van de gemeente, Thor betaalt hiervoor huur.
Bij de afdeling wedstrijdsport zien we enige onderbesteding. Dit wordt veroorzaakt door het feit
dat de afdeling wedstrijdsport er niet in is geslaagd om gekwalificeerde trainers aan te trekken,
mocht er zich iemand melden, dan moet daar wel geld voor zijn. Datzelfde fenomeen doet zich
ook voor bij de afdeling recreatie. Hier is soms ook sprake van het feit dat trainers om niet
trainingen geven en hun uren niet declareren.
De overige afdelingen lopen redelijk in de pas met de begroting.
Senioren Actief heeft dit jaar meer dan gebruikelijk gebruik moeten maken van sportservice,
waardoor zij iets meer hebben uitgegeven dan begroot. Jeu de Boule is mooi binnen de begroting
gebleven.
Uit de zaal wordt gevraagd of deze resultaten nog invloed zullen hebben op de begroting 2018.
Daar heeft penningmeester nog niet over nagedacht. Aangezien hij zijn functie neerlegt, vindt hij
dit ook een zaak voor de toekomstige penningmeester.
Uit de zaal komt ook nog de vraag waarom het aantal edities van het Thormagazine terug is
gebracht van 6 naar 4 als er toch zo’n groot positief saldo is. Penningmeester antwoordt: omdat
het positieve saldo voor het allergrootste deel voortkomt uit incidentele meevallers, terwijl het
Thormagazine structureel uitkomt en we niet weten of het beeld volgend jaar weer zo positief zal
zijn.
Met inachtneming van bovenstaande wordt het Jaarverslag 2017 vastgesteld
a. verslag kascontrolecommissie
de kascontrole commissie bestaande uit Ger Dam, Mirjam Thijssen, aangevuld met Anton van
den Nieuwenhuijzen heeft de administratie van Thor gecontroleerd. Er is een aantal
onvolkomenheden geconstateerd, maar deze hebben nagenoeg geen invloed op het resultaat en
de jaarrekening.
Aandachtspunten:
Het verwerken van de bankmutaties en Sportlink verloopt semiautomatisch. Dubbele mutaties
bij het verwerken in Sportlink blijft mogelijk, het programma voorzien niet in een adequate
controle. Dat zou beter kunnen als er een ander pakket zou worden gebruikt.
De uitgaven van de afdeling wedstrijdsport worden niet altijd op de juiste rekeningen
verantwoord/verkeerd gecodeerd. Het is wel van belang dat dit juist gebeurt, omdat vanuit de
algemene middelen uitgaven voor de jeugd financieel worden ondersteund. De hoogte van de
bijdrage kan bij onjuiste codering niet worden vastgesteld.
b. Décharge bestuur.
De kascontrolecommissie adviseert de ledenvergadering het financiële beleid goed te keuren en
het bestuur te déchargeren.
het verslag van de kascontrolecommissie zal aan het verslag van de vergadering worden
toegevoegd.
c. Anton van den Nieuwenhuijzen wordt officieel aan de kascontrolecommissie toegevoegd die
voor het controleren van de jaarrekening over 2018 dus zal bestaan uit Ger Dam, Mirjam Nijssen
en Anton van den Nieuwenhuijzen.
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11. Verantwoording beleidsplan
Alle zaken zijn in het jaarverslag vermeld. In de novembervergadering zullen de actiepunten voor
2019 aan de orde komen.
12. Tuchtreglement tuchtcommissie
Rob van Mechelen is aftredend voorzitter van de tuchtcommissie. Acht jaar geleden heeft Thor
een tuchtcommissie opgezet. Dat werd in den lande met verbazing begroet: dat was bij Thor toch
niet nodig, maar de tuchtcommissie heeft daadwerkelijk een functie, hoe erg dat ook moge zijn.
Rob werd in 2014 lid van de Unieraad en wilde zijn voorzitterschap overdragen. Tot nu toe was
dat nog niet gelukt. Maar nu heeft zich een aantal nieuwe leden gemeld. Omdat is afgesproken
dat voorzitter en secretaris niet gelijk aftreden, blijft Wiebe v.d. Kolk nog lid. Nanny Huisman,
Mieketrien van Antwerpen, Willy van Dorst en Agnes Voorbraak zijn nieuwe leden, Thomas
Schlieker wordt de nieuwe voorzitter.
De afdeling Nordic Walking lijkt hiermee oververtegenwoordigd, maar het werd belangrijker
geacht mensen met een geweldige achtergrond, ook professioneel, voor deze commissie te
benoemen dan een evenredige verdeling over de afdelingen.
Thomas was in eerste instantie wat terughoudend, toen hem werd gevraagd voorzitter van de
commissie te worden, hij is immers pas 2 jaar lid. Maar als het nodig is kan hij altijd terugvallen
op Rob.
Thomas is officier van justitie in Rotterdam.
Er is een voorstel voor enige wijzigingen in het tuchtreglement. Zo is overal waar gesproken is
over schriftelijke melding ook digitale melding toegevoegd. Er wordt ook gesproken over bestuur
en commissie. Als er gesproken wordt over voorzitter en secretaris wordt bestuur van de
commissie bedoeld, samen met de overige leden vormen zij de tuchtcommissie.
De tuchtcommissie kan bestaan uit 5 tot maximaal 7 leden. De stem van de voorzitter is
doorslaggevend, indien de stemmen staken. Het bestuur van de vereniging Thor heeft het advies
van de commissie in het algemeen over.
Aan de ALV wordt voorgesteld om dit reglement als hierboven te wijzigen. De ALV kan zich in het
voorstel vinden. Voorzitter wenst de commissie veel succes, maar hoopt dat er niet teveel
gebruikt van haar zal worden gemaakt.
13. Privacybeleid
Verenigingsmanager geeft een toelichting. Vorige maand is de AVG in werking getreden. Deze
geldt ook voor verenigingen en andere clubs die ingeschreven staan bij de kamer van
koophanden. Het bestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen om een en ander in
werking te zetten.
De AVG is een inspanningswet, met andere woorden de moet je best doen om zo goed mogelijk
aan de wet te voldoen. Thor heeft veel ondersteuning gekregen van de Atletiekunie en de
Wandelbond. Er is gebruik gemaakt van een AVG-tool van de bonden die geheel is doorlopen.
Alle leden hebben een brief gekregen, waarin het bestuur aangeeft wat van de leden bekend is
en hoe daarmee wordt omgegaan. Thor heeft op basis daarvan een AVG-goedkeuring gekregen.
In feite is de AVG in het leven geroepen om digitale vervuiling tegen te gaan. Thor werkt niet met
linkjes of cookies, er liggen geen ledenlijsten meer achter de bar, de barplanning wordt bcc
verstuurd, zodat niet iedereen meer ieders mailadres kan zien. Mensen die met lijsten gegevens
werken, bijv. de lijst van de vrijwilligers van de halve marathon wordt om geheimhouding
gevraagd. Deze geheimhoudingsverklaring is beperkt tot een A4. Is er sprake van overtreding van
zal het bestuur passende maatregelen nemen.
Het is nog niet helder hoe zal worden omgegaan met foto’s op website en facebook. Er wordt
gekeken naar het doel: de vereniging heeft een gerechtvaardigd belang om foto’s van
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evenementen te maken. Er moet wel op evenementen gemeld worden dat er foto’s gemaakt
kunnen worden. En indien men het niet eens is met het feit dat een foto gemaakt wordt of
gepubliceerd is, kan men altijd vragen deze te verwijderen.
De vereniging heeft ook een gerechtvaardigd belang voor het uitbrengen van een Nieuwsbrief.
De vereniging moet met zijn leden in contact kunnen komen en blijven om hen te informeren
over evenementen, data van vergaderingen etc. Afmelding voor de Nieuwsbrief kan altijd, maar
binnen het bestuur is nog discussie of men een dergelijk verzoek moet respecteren. Als men het
verzoek respecteert zal de vereniging deze leden met een brief moeten informeren.
14. Wijziging verenigingsstructuur en bestuursstructuur
Jos Smits heeft aangegeven als penningmeester en waarnemend voorzitter te stoppen. Het
administratieve penningmeesterschap blijft Jos nog vervullen totdat er een nieuwe
penningmeester is aangetreden. Het bestuur beraadt zich nog of er geen tweedeling in de taken
van de penningmeester moet komen: een bestuurlijke en een administratieve taak.
Inmiddels hebben Geert Korthuis en Fred Zacht zich beschikbaar gesteld om gezamenlijk de taak
relatiebeheer en in/externe betrekkingen te vervullen. Zij worden door de ALV bij acclamatie
benoemd.
Willy Louwerse heeft aangeboden voor een beperkte (niet te korte) tijd het voorzitterschap van
de vereniging te willen vervullen. Omdat niet veel mensen hem zullen kennen heeft hij e.e.a.
over zichzelf op papier gezet. Hij realiseert zich dat continuïteit belangrijk is en wil dan ook zijn
voorzitterschap niet tot een al te korte periode. Willy is geboren in 1950.
Uit de zaal wordt gevraagd of hij bereid is tot het bestuur toe te treden, ook als hij niet tot
voorzitter wordt gekozen? “Als zich nu iemand meldt die voorzitter wil zijn, wil ik zeker een
bestuurslidmaatschap in overweging te nemen” is het antwoord van Willy.
De vergadering laat door applaus weten Willy Louwerse tot voorzitter te kiezen.
Nu het bestuur weer vijf leden heeft, kan de nieuwe bestuursstructuur in werking treden en zijn
Rob van Mechelen en Will Pardon aftredend en niet herkiesbaar. Zij waren als voorzitters q.q. lid
van het hoofdbestuur.
Het bestuur bedankt Jos en Rob voor hun inspanningen en zal ook Will, hij is niet op de
vergadering aanwezig, op deze wijze bedanken.
Frans draagt de voorzittershamer over aan Willy die het laatste deel van de vergadering zal
leiden.
15. Rondvraag
Ger Dam: we zijn een vereniging met 1500 leden: plm. 850 vrouwen en 650 mannen. Toch zitten
er achter de bestuurstafel alleen mannen. Is er actief gezocht naar vrouwen die een
bestuursfunctie zouden kunnen en willen krijgen? Hij zou ervoor willen pleiten om in de
toekomst specifiek naar vrouwen te zoeken.
Wiebe v.d. Kolk: De ledenvergaderingen zijn altijd op maandag. De voorjaarsvergadering altijd de
maandag na de halve marathon. Ik zou willen vragen de najaarsvergadering op een andere dag
(dinsdag) te houden, zodat niet altijd dezelfde hardloopgroepen hun training moeten missen. Het
bestuur neemt dit voorstel mee.
16. Sluiting
Willy bedankt iedereen voor het vertrouwen, hij belooft zijn best te doen voor de vereniging en
sluit de vergadering.

DATUM VOLGENDE ALV: 26 NOVEMBER 2018
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