Algemene Ledenvergadering arsv THOR, 17 februari 2020, aanvang 19.30 uur
Aanwezig: 54 personen
1. Opening en mededelingen.
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft tevens aan dat schriftelijke
stemming zal plaatsvinden. Stembureau wordt ingesteld met als leden Ronny
Weemaes en Thieu van Zundert.
2. Wijziging begroting 2020.
a. Voorstel kwaliteitsverbetering wedstrijdsport
Presentatie door Floris Terhell, voorzitter afdeling wedstrijdsport.
Op vragen wordt aangegeven dat de afdeling wedstrijdsport de afgelopen
jaren een onderbesteding kende. Daarnaast zijn er te weinig vrijwilligers om
de uit te besteden taak in te vullen. Daarnaast is sprake van een tijdelijke
financiële bijdrage tot maximaal 3 jaar onder strenge voorwaarden: waar
onder tussentijdse periodieke evaluatie.
b. Gewijzigde begroting 2020
Presentatie effecten van het plan op begroting 2020 door Frank Altena,
penningmeester THOR. Licht de verschillen toe. Dit betekent bijdrage
Stichting Vrienden van THOR ad € 5000 en voor THOR € 5.700 ten laste van
Eigen Vermogen.
Op vragen wordt aangegeven dat er geen meerjarenbegroting is. Opgemerkt
wordt dat met het voorstel geen duidelijke scheiding is tussen
afdelingscontributie en algemene contributie zoals het systeem dat ingevoerd
is in 2012 kende.
Op verzoek van de voorzitter geeft Karin Gelens als vertegenwoordiger van Stichting
Vrienden van THOR(SVvT) aan waarom zij het belangrijk vinden dit plan te
ondersteunen : zij vinden het belangrijk dat jeugd door kan groeien. Stem training af
op wens.
Voorzitter geeft aan waarom het hoofdbestuur het belangrijk vind het plan te steunen:
beleidsplan THOR 2020-2024: ledenbehoud en werving is een speerpunt/
hooghouden van de naam van THOR: deskundigheid en PR naar buiten.
Het hoofdbestuur geeft een positief stemadvies.
Na de pauze wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt door het stembureau. Er zijn
94 geldige stemmen uitgebracht en daarvan zijn 74 voor en 20 tegen.
Daarmee is het voorstel tot wijziging van begroting 2020 aangenomen en sluit de voorzitter
de Algemene Leden Vergadering.
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