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1 februari 2020
Wijziging begroting 2020 t.b.v. wedstrijdsport jeugd

===========================================
AANLEIDING
Tijdens de behandeling van begroting 2020 tijdens de algemene ledenvergadering van 25
november 2019 deelde de voorzitter mede dat wedstrijdsport een plan heeft ingediend om de
kwaliteit bij de trainers van de afdeling op een hoger peil te tillen en om het aantal leden te
verhogen. Het bestuur had nog geen kans gehad om dit plan te beoordelen, maar vroeg de
alv om het vertrouwen om eventueel in 2020 alsnog extra geld vrij te maken voor dit plan. De
aanwezigen vonden dit geen goede gang van zaken. Als oplossing werd geopperd het
organiseren van een extra ALV. Vandaar de extra ALV op 17 februari 2020.
WAT WORDT GEVRAAGD
In bijgaande notitie “kwaliteitsverbetering wedstrijdsport” wordt aangegeven dat met de
aanstelling van een TC de jeugdatletiek een kwaliteitsimpuls kan krijgen en daarmee
toekomstbestendig gemaakt wordt. Dit geeft een goede basis voor de toekomst van de
vereniging in het algemeen en de wedstrijdsport in het bijzonder. Om dit plan op te starten
heeft de afdeling wedstrijdsport in ieder geval voor begrotingsjaar 2020 een bedrag nodig
van € 10.700. Ter dekking van deze kosten is een toezegging van de Stichting Vrienden van
Thor dat voor begrotingsjaar 2020 een bijdrage € 5.000. De ontbrekende € 5.700 wordt door
afdeling wedstrijdsport ter dekking van arsv THOR gevraagd.
VOORSTEL
Het hoofdbestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van € 5.700
aan afdeling wedstrijdsport ten behoeve van genoemde extra uitgave in 2020. Dit bedrag zal
direct ten laste van uitgaven ten laste van de reserves/eigen vermogen gebracht worden en
heeft in 2020 geen effect op de hoogte van de contributie. In de begroting van afdeling
Wedstrijdsport was al rekening gehouden met een contributie verhoging van € 1,00 extra in
2020. Zie bijgaande herziene begroting 2020 arsv THOR.
DOEL
Goedkeuring voorstel door ALV

