Algemene Ledenvergadering Thor, 24 juni 2019
Aanwezig: 44 stemgerechtigde leden
1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Zeven leden hebben zich afgemeld.
Op 23 juni (gister) heeft de halve marathon plaatsgevonden. Het was een zeer geslaagd
evenement, ondanks de hitte. De gemeente had sporten tussen 12.00 en 16.00 uur verboden,
maar door de kidsrun te vervroegen en de 4EM, 10 km en halve marathon wat later en tegelijk
te laten starten kon het hele evenement toch doorgaan. Bovendien is ervoor gezorgd dat de
kinderen niet te hard gingen, dat er onderweg douches waren en dat er meer waterpunten
waren dan gewoonlijk. Het veiligheidsteam heeft bovendien voortdurend de weersverwachting
in de gaten gehouden.
Het is dankzij alle vrijwilligers en natuurlijk het organisatiecomité een prachtig evenement
geworden.
Al eerder in het voorjaar is de avond4daagse gehouden. Er waren 3000 wandelaars en meer dan
5000 toeschouwers, begeleiders en ouders. Ook de leiding van de avond4daagse en alle
vrijwilligers hartelijk dank en complimenten voor de goede organisatie.
De goedkeuring van de jaarrekening 2018 (agendapunt 9) zal deze vergadering niet
plaatsvinden. Er waren te veel opmerkingen van de kascontrolecommissie. Jos Smits (afgetreden
penningmeester) en Wil Hectors (interim penningmeester) zullen samen met de nieuw
benoemde penningmeester de opmerkingen met de kascontrolecommissie bespreken. De
jaarrekening 2018 zal in de najaars ALV (november 2019) ter goedkeuring worden voorgelegd.

2.

Notulen ALV 26 november 2018
tekstueel, wijzigingen cursief:
agendapunt 1: tweede aandachtstreepje: “vol enthousiasme, maar er zijn nog altijd 50 leden die
tot nu dit jaar geen verenigingswerk …..
agendapunt 4, regel 4: …, omdat er geen overleg en geen …..
agendapunt 9, regel 13: De achterliggende gedachte is ….
idem, regel 18: , bij bijvoorbeeldI Aleco.
agendapunt 10, regel 1: … aan de orde is geweest…
agendapunt 10, regel 8: …reglement voorzag erin dat de …..
agendapunt 10, eerste regel blz. 5: …het bestuur zich ervan vergewist….
Naar aanleiding van:
agendapunt 7, laatste regel: Tjeu Seegers (hij heeft zich voor deze vergadering afgemeld) heeft
aangegeven dat er wél een voorstel moest zijn; is dat er nu? Dit staat op de huidige agenda
onder nummer 10.
agendapunt 8: er staat: er is bijna een compleet veiligheidsplan. Rob van Mechelen wil dit
nuanceren. Er wordt gesuggereerd dat de veiligheid bij Thor op orde is. Feitelijk is dit niet juist,
zowel op gebied van de sociale als op het gebied van de fysieke veiligheid moeten er nog
stappen worden gezet.
agendapunt 9, gymgroepen: Wannneer de contributie voor de gymgroepen werd vastgesteld
volgens de systematiek zoals dat voor de andere afdelingen geldt, zou dit neerkomen op een
contributiestijging van 21%. De werd onverantwoord geacht. Het bestuur zou zich hierover
beraden. Wat is eruit gekomen?
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Afgesproken is dat er een eenmalige kleine aanvulling wordt gedaan vanuit de algemene
middelen en dat de contributie gedurende de komende jaren verhoogd zal worden met 5% om
zo de achterstand in te lopen. Het is nadrukkelijk een eenmalige aanvulling voor de gymgroepen.
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
Piet Keijsers heeft een voorstel ingediend om de huldiging van leden niet meer te laten
plaatsvinden in de ALV. Jubilarissen zitten er niet op te wachten. Het huldigen kost in de ALV
veel tijd en bovendien worden jubilarissen vaak toegesproken door bestuursleden die hen
helemaal niet kent. Daarom stelt Piet voor om alle betrokkenen, eventueel met hun partner op
een (mid)dag uit te nodigen naar het Thorhonk te komen en de mensen dan onder het genot
van een hapje en een drankje toe te spreken. Rob van Mechelen vindt eigenlijk dat de ALV voor
de huldiging het uitgelezen moment is, maar is het met de argumenten van Piet wel eens. De
ALV is het eens met het voorstel van Piet Keijsers, het bestuur zal dit verder uitwerken.

5.

Aanstellen stembureau
Als zich gedurende de vergadering een situatie voordoet, waarbij schriftelijk moet worden
gestemd, zal een stembureau worden ingesteld, maar op dit moment lijkt het daar niet op.

6. Huldiging jubilarissen
Herman de Brauwer is 50 jaar lid van Thor. Yvonne Langen spreekt hem toe. Herman is een van
de nestors van de vereniging. Er is veel over hem te vertellen, hij heeft veel voor de vereniging
betekend, maar hij vindt het eigenlijk niet leuk om in de schijnwerpers te staan. Daarom maakt
Yvonne het kort: Herman is nu leider van een (mannen)gymgroep. Thor hoopt nog lang van hem
te mogen genieten.
Peter Gommers is 40 jaar lid van Thor. Geert Korthuis spreekt hem toe. Hij heeft gehoord dat
Peter uit een hele sportieve familie komt en dat jij zelf ook recreatief marathons hebt gelopen.
Ook in Berlijn, een memorabele loop!
Anja Teunissen ook 40 jaar lid, heeft haar bloemen en speld bij de gymgroepen ontvangen..
25 jaar:
Monique Snuverink wordt toegesproken door Rob van Mechelen. Monique is al heel lang lid van
Thor, maar doordat zij er een korte periode uit is geweest is zij voor de ledenadministratie toch
nog ‘maar’ 25 jaar lid. Monique is coördinator van de jeugdafdeling heeft zich op velerlei vlak
verdienstelijk gemaakt voor Thor.
Koos de Klerk is 25 jaar lid. Hij is al 88 jaar, dus, zo merkt Will Pardon op: ook op latere leeftijd
kun je lid worden en dan toch nog een jubileum bereiken. Koos loopt nog altijd op de
woensdagmorgen. Hij is 23 jaar uitpijler geweest, maar dat heeft hij nu opgegeven, wel zorgt hij,
als er wat te doen is, nog altijd dat er worstenbroodjes worden gebakken.
Yvonne kent Karin Doomen nog maar kort. Jammer genoeg zijn er wat kleine fysieke
probleempjes, maar Yvonne hoop dat het daarmee weer snel de goede kant op gaat.
Agnes van der Voet is iemand, waarvan iedereen het gevoel heeft dat ze al veel langer lid is dan
25 jaar. Agnes is lang trainer geweest en heeft nu nog haar eigen groepje op de zaterdagochtend.
Marianne Maas: Geert Korthuis kent haar van de e-groep op zaterdag. Marianne doet naast
lopen nog het een en ander aan het tuinonderhoud. We zien haar graag nog lang bij Thor
rondlopen.
Fred Doorn staat op maandag altijd achter de bar en ook altijd tijdens de ledenvergadering. Hij
sport niet zo heel veel meer, maar hij zet zich altijd als vrijwilliger in. Eigenlijk is hij erg
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onmisbaar; we hopen dan ook dat hij nog lang bij ons zal blijven.
Herman van Empel is niet alleen een sportief en vooraanstaand lid, maar hij is ook erg muzikaal.
Hij is bijv. met Leo Blokhuis in Amerika geweest en daar tv uitzendingen van gemaakt. Ook is hij
een kei in het maken van muziekquizzen.
Piet Knobel, toegesproken door Ton Kunst, heeft als recreant een loop carrière achter de rug,
maar is sinds een paar jaar bouler. Dat kun je immers tot het eind van je leven doen. En met Piet
als bouler moet rekening gehouden worden. Hij wil altijd winnen en lukt dat niet dan “heeft de
tegenstander geluk gehad” of “had hij deze keer pech”. Ook verzet hij nog altijd veel
vrijwilligerswerk voor Thor.
Afwezig zijn Maria Scheepers en Dina Kok (50 jaar lid), Wieger Broodwinner en To Herrijgers (40
jaar lid) en Irene de Nijs, Nora van Donk, Hennie Engelen, Johnny van Hoeven en Cees
Schrauwen (25 jaar lid). Zij zullen de versierselen op een ander moment krijgen uitgereikt.
7. Uitloting certificaten
Uitgeloot worden de certificaten met het eindcijfer 8. De certificaathouders met het eindcijfer 8
kunnen het nominale bedrag van hun certificaat (certificaten) rond 1 september 2019 op hun
bankrekening tegemoetzien.
De certificaten met de eindcijfers 3, 6 en 7 waren respectievelijk in 2016, 2017 en 2018 uitgeloot.
8. Jaarverslag 2018
Kees Langen merkt op dat op pag. 8 de gemiddelde leeftijd van de Thorleden vermeld is. Op dit
moment is dat (alleen senioren) 61,4 jaar. Hij geeft (nogmaals) aan dat wanneer dit soort cijfers
in het jaarverslag worden opgenomen, hij heel graag zou willen dat de ledenadministratie
daarover wordt geraadpleegd. Hij kan op hele korte termijn de juiste cijfers doorgeven!
Verder merkt hij op dat er nog steeds sprake is van senioren actief. Dit is een term die al lang niet
meer wordt gebruikt, we spreken nu van gymgroepen.
Op blz. 19 staat (halverwege) nog de redenen van opzegging vermeld. Het kost de
ledenadministratie best wat moeite om dit op een rijtje te zetten. Doet het bestuur ook iets met
deze informatie? Ja, het bestuur heeft onlangs met de afdelingen een beleidssessie gehouden,
waaruit de zorg voor het teruglopend ledenaantal is gebleken en suggesties zijn gedaan, wat
daaraan zou zijn te doen. Het bestuur moet deze suggesties nog uitwerken en de uitkomst van de
‘exitenquêtes’ wordt daarin zeker meegenomen.
Op pag. 21 staat ‘speld van verdienste (in zilver)’. Waarom? Vóór 2014 werd er onderscheid
gemaakt tussen speld van verdienste in zilver en in goud. Dat is in 2014 afgeschaft. Nu kennen
we alleen nog speld van verdienste.
Op pag. 30 staat dat het aantal leden van de wandelafdeling ongeveer 280 is en het aantal
KNWBN leden 60. In de ledenadministratie zijn deze aantallen: precies 276 en 56. Ook hier het
verzoek aan de afdelingen: wil je ledenaantallen of andere gegevens over leden in een
rapportage opnemen, vraag de ledenadministratie om de juiste cijfers.
Rob van Mechelen: op pag. 3 en 4 staat in verschillende tabellen de wedstrijdsport niet vermeld.
Verder is in tabel 8 in de eerste regel vermeld: inventarisatie afgerond; er is hoge mate van
overeenstemming. Dit is niet juist, zie hierboven.
Overigens vindt Rob het jammer dat zowel het verslag van de ALV van juni 2018 als van
november 2018 nog een aantal storende fouten is blijven zitten. Het lijkt erop dat er een onjuiste
versie is afgedrukt. Het zou goed zijn als er een eindredacteur de teksten grondig zou bekijken
voordat het jaarverslag gedrukt wordt.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met inachtneming van bovenstaande.
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9. Jaarrekening 2018
Is vervallen (zie hierboven onder 1. opening).
10. Concept-communicatieplan
In de ALV van juni 2018 was er discussie over het terugbrengen van het aantal edities van het
Thor Magazine van 6 naar 4. De begroting en daarmee het terugbrengen naar 4 edities werd in
deze vergadering goedgekeurd, maar wel nadat afgesproken was dat er een enquête gehouden
zou worden onder alle leden om te inventariseren wat zij ervan vinden. In deze enquête werd
niet alleen gevraagd naar het aantal magazines dat men wenste, maar de vragen waren veel
breder. Er is ook gevraagd naar de doorgeven van informatie langs digitale weg.
José van Aken licht dit verder toe: de uitkomsten die uit de enquête tevoorschijn kwamen
hebben geresulteerd in het voorliggende concept-communicatieplan.
34% van de leden heeft de enquête ingevuld, een enorme respons.
De primaire missie is dat Thor een bijdrage wil leveren aan een gezonde en sportieve
leefgemeenschap en dat wil doen door het aanbieden van verschillende sportactiviteiten op
verschillende niveaus. Leden, zo blijkt uit de enquête willen voor het overgrote deel (70%)
digitaal worden geïnformeerd en persoonlijke informatie krijgen (bijv. over hun afdeling, hun
loopgroep).
Uit de ledenadministratie blijkt dat de populatie van Thor voor 45% bestaat uit leden tussen de
40 en 65 en voor 53% uit 65-plussers. Willen we de vereniging nog lang laten bestaan dan is
aanwas van nieuwe (jonge) leden onontbeerlijk.
Externe communicatie is bij Thor goed geregeld, daar ligt op dit moment geen focus, behalve op
het deel van de externe communicatie dat gericht is op het werven van nieuwe, jonge, leden.
Leden hebben, zo bleek uit de enquête, behoefte aan actuele informatie, maar de interne
communicatie kan beter. Wat vinden huidige leden belangrijk? Gezelligheid, groepsgevoel en
beloning na inspanning. Dat wil zeggen dat we via alle communicatiekanalen deze kernwaarden
moeten uitdragen.
Ger Dam merkt op: ik wil als aanvulling op de uit te dragen kernwaarden ook nog opgenomen
zien ‘sportiviteit’, daarmee bedoel ik het leveren van een prestatie (winnen, een betere prestatie
leveren dan een vorige wedstrijd, conditie verbeteren of conditie op peil houden). En wel het
leveren van een prestatie in een groep. Thor is in beginsel een sportvereniging, geen
gezelligheidsclub. Deze opmerking zal door de werkgroep worden meegenomen.
Rob van Mechelen merkt nog op dat de Unieraad (atletiek unie) in september spreekt over de
‘ongebonden loper’. Hoe bewerkstellig je dat de ongebonden (jonge) loper zich bij je vereniging
aansluit.
De werkgroep stelt zich voor om e.e.a. nader uit te werken en in de algemene ledenvergadering
van november de uitgewerkte versie aan de leden ter vaststelling voor te leggen.
11. Verantwoording beleidsplan
In het jaarverslag 2018 is een verantwoording over de voortgang van de verschillende
beleidsdoelstellingen opgenomen (vanaf pag. 3). De actiepunten die nog niet zijn afgerond
komen in de najaarsvergadering aan de orde.
12. Bestuursverkiezing
Er zijn drie vacatures: penningmeester, bestuurslid communicatie en bestuurslid accommodaties.
Het is erg lastig om mensen te krijgen; we zijn dan ook erg blij dat we een kandidaat hebben
gevonden voor de functie van penningmeester, dat was ook hard nodig: Gijs Ploos van Amstel
heeft zich kandidaat gesteld.
Gijs stelt zich kort voor: hij is sinds september 2018 lid van de vereniging. Hij woont sinds kort in
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Kalsdonk en heeft drie kinderen (15, 17 en 19 jaar). Gijs is vijf jaar financieel actief geweest bij De
Pelikaan, drie jaar als penningmeester en twee jaar als coach van zijn opvolger.
Het bestuur heeft met Gijs gesproken en informatie over hem ingewonnen bij De Pelikaan.
Daaruit zijn geen negatieve zaken naar voren gekomen. Het bestuur draagt Gijs dan ook voor als
penningmeester.
De ALV bevestigt bij acclamatie zijn benoeming.
Jos Smits (afgetreden penningmeester) heeft de jaarrekening 2018 nog opgesteld en ook
toegezegd nog met de kascontrolecommissie te overleggen om met de interim penningmeester
(Wil Hectors) en Gijs de laatste hobbels recht te strijken. Hiervoor is het bestuur hem zeer
erkentelijk.
Frans Witteveen is twee jaar bestuurslid van Thor geweest. Voorzitter dankt hem hartelijk voor
zijn inzet. Hij krijgt als dank een mooi boeket. De functie van Frans (bestuurslid externe
communicatie) is vanaf deze vergadering ook vacant, naast de al langer bestaande vacature van
bestuurslid accommodaties.
13. Rondvraag en sluiting
Rob van Mechelen: Op 31 augustus zal er t.b.v. een promotiefilm voor Thor worden gefilmd. Er
wordt ook een versie gemaakt voor social media. Er zal gevraagd worden of de afdelingen die
normaal gesproken niet op zaterdag aanwezig zijn, nu ook willen komen. Hoe het met de
gymgroepen gaat is nog niet duidelijk. Er zal in het kader van de AVG rekening worden gehouden
met die mensen die er bezwaar tegen hebben dat ze gefilmd worden. Er wordt opgemerkt vanuit
de zaal dat het goed zou zijn om de teksten die worden uitgesproken aan de werkgroep
communicatie voor te leggen. José van Aken merkt hierna op dat als het conceptcommunicatieplan aan het productieteam van de film wordt voorgelegd het allemaal goed komt.
Rob van Mechelen: op de website staat nog altijd het hoofdbestuur gebrekkig vermeld, functies
hebben nog niet de juiste benaming, er ontbreken foto’s. Secretaris zal zorgen dat dit snel in
orde komt.
Rob van Mechelen: dankt het bestuur voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst het voor
succes voor de komende periode.
16. Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur.

DATUM VOLGENDE ALV: 25 NOVEMBER 2019
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