Algemene Ledenvergadering THOR, 23 november 2020. 19.30 (via Zoom)
Deelnemend zijn 17 stemgerechtigde leden
1. Opening en mededelingen
Voorzitter heet allen welkom. Het zal voor een aantal mensen nog wat onwennig zijn om op deze
manier te vergaderen. Hij wil alle deelnemers vragen vooral gedisciplineerd te vergaderen en te
proberen niet door elkaar te praten.
Stemmen zal digitaal gaan, daarvoor wordt er een poll in een pop-up schermpje getoond. De uitslag is
ook direct voor allen zichtbaar. Als er machtigingen zijn, zal er in twee of meer rondes worden
gestemd. Alleen degene die machtigingen hebben vullen de volgende rondes in.
Alle stukken voor de vergadering zijn op de website te vinden.
T.b.v. de notulist wordt een opname gemaakt, die niet langer bewaard zal worden dan noodzakelijk
is.
Corona is een flinke uitdaging geweest. Het bestuur wil allen die meegewerkt hebben de steeds
veranderende overheidsmaatregelen te implementeren, met name het CMT, hiervoor dan ook een
groot compliment geven. Er zijn een korte periodes geweest dat er helemaal niet gesport kon
worden. Inmiddels kunnen alle afdelingen onder bepaalde voorwaarden weer sporten, maar de
beslissing om dat ook daadwerkelijk te doen ligt bij de afdelingen en de individuele sporters. Niet alle
afdelingen zijn ook weer begonnen.
Gelukkig heeft THOR veel trouwe leden, maar er hebben toch duidelijk meer mensen hun
lidmaatschap opgezegd dan andere jaren.
Corona heeft heel wat organisatorische problemen met zich meegebracht en
Bijeenkomst van het hoofdbestuur met bestuur Halve Marathon. Zij zijn aan het nadenken hoe de
halve marathon in 2021 in het licht van Corona toch door zou kunnen gaan. In verband met mogelijk
dan geldende maatregelen hebben zij een aantal scenario’s gepresenteerd. Het hoofdbestuur heeft
een aantal aanbevelingen gedaan, bijv. ‘denk er serieus over na om de HM te verplaatsen naar eind
augustus/begin september. De kans dat het dan door kan gaan is groter dan in het voorjaar.
Gesprek met de organisator van de Avondvierdaagse. Deze geeft aan nog te weinig te kunnen
overzien. In het begin van het nieuwe jaar wordt gekeken hoe het er dan uitziet en dan te overleggen
met de gemeente om te bekijken wat er mogelijk is.
Herdenking overledenen. Dit jaar zijn overleden: Pieternel van der Gaarden (wandelen), Anton Schütz
(JdB), Nick Brand (gym), Hein Manné (NW) en Loek Simons (JdB). Voorzitter vraagt een ogenblik stilte
om hen te herdenken.
Vermelden jubilarissen. Bijzondere vermelding verdienen:
Toos van Eekelen – Aarts, 70 jaar lid.
Chris Wouters, Antoon Roovers, Piet Vroman, Ben Vromans, Jan Verbraak, Cees Rommens zijn 50 jaar
lid.
40 jaar lid zijn Ine Vermeulen – de Nijs, Bep Broodwinner – Schulp, John Mannie, Eddy Nieuwlaat en
Gonnie Jansen – Simons.
Verder zijn er 23 mensen 25 jaar lid. Alle jubilarissen zijn op de website vermeld
Allen hebben een mooi boeket en de versierselen die bij hun jubileum horen, ontvangen.
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2. Notulen ALV 25 november 2019
agendapunt 8: Beleidsplan 2020-2024. Jos Smits mist in de stukken van de vergadering een
verantwoording wat in 2020 is gerealiseerd en wat het bestuur in 2021 van plan is aan te pakken. Het
bestuur heeft onder meer door corona, maar zeker ook door het aantal stijgende vacatures in het
bestuur, verzuimd dit punt voor te bereiden en belooft het in de eerstvolgende bestuursvergadering
te bespreken en op de website te plaatsen.
agendapunt 8, laatste regels: Rudy Weemaes vraagt hoe het staat met zijn suggestie voor een
dementievriendelijk THOR? Het bestuur heeft prioriteit gegeven aan het draaiende houden van de
vereniging. Ook dit is een van de dingen die niet besproken zijn. Ook dit zal binnenkort in de
bestuursvergadering aan de orde worden gesteld.
agendapunt 10: Rob van Mechelen wijst erop dat de tegemoetkoming van de Vrienden van THOR niet
onbeperkt is. Volgens Rob nog vijf jaar. Penningmeester beaamt dit. Rob: het zou handig zijn om dit
te vermelden.
Verslag wordt unaniem goedgekeurd.
Notulen ALV 17 februari 2020
Dennis Matthijssen: de opmerking in de laatste regel pagina 2: ‘we zijn toch één THOR?’ verbaast
Dennis. Wellicht kunnen we als corona voorbij is actie ondernemen om de verbondenheid in de
vereniging terug te brengen. Hij is bereid hierover mee te denken. Rob van Mechelen waarschuwt dat
dit niet zonder slag of stoot zal gaan. En het zal moeilijker worden naarmate het aantal afdelingen
groeit. Overigens vindt Rob dat de cohesie de laatste jaren wel is gegroeid.
Verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Evaluatie van de jeugdatletiek. Dit stuk staat op de website. Alle vragen zijn door de penningmeester
beantwoord.
De wedstrijdsport heeft binnen de mogelijkheden bijzonder goed gepresteerd. De begin dit jaar
toegezegde bedragen moeten naar de mening van het hoofdbestuur dan ook gecontinueerd worden.
Jos Smits is het daar niet mee eens. Hij is erg ontevreden over de evaluatie. Er zijn nergens harde
getallen te vinden, men zegt overal mee bezig te zijn, maar het is zo zacht als boter. Ook al is het een
moeilijk jaar en ook al is het jaar nog niet voorbij, men kan toch een tussenevaluatie geven, bijv. “we
zoeken 10 trainers, we zijn een half jaar verder. Door de omstandigheden zijn er geen vijf, maar wel
vier gevonden”. En over niet communiceren met de ouders, omdat zij niet langs de baan mochten
staan: daarvoor had ook een andere weg gezocht kunnen worden.
Floris Terhell brengt daar tegenin: begin juli en begin oktober is er een evaluatie geweest. Daarin is
beschreven wat er gebeurd is. De doelstellingen waren doelstellingen per jaar en niet per kwartaal.
Na afloop van het eerste volle jaar zal deze evaluatie zeker plaatsvinden.
Jos Smits: tot nu toe is niet bewezen dat de afdeling wedstrijdsport de verantwoordelijkheid die ze
hebben gekregen ook aan kunnen. Hij is het dan ook niet eens met de toekenning van de toegezegde
bedragen.
Dennis Matthijssen vraagt zich af of er wel een concreet, smart geformuleerd, doel is.
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Floris Terhell: vooraf zijn er doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het aantal leden, de
deelname aan wedstrijden en deelname aan activiteiten. Deze zijn echter allemaal verstoord door
corona. Tegen de trend in is de afdeling zelfs nog enigszins gegroeid, wat al een mogelijk positief
resultaat is. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 zal gekeken worden waar we staan en wat
de cijfers dan zijn.
Rob van Mechelen begrijpt de reactie over concrete cijfers. Floris heeft daar al iets over gezegd. Maar
waar mogelijk zijn er wedstrijden bezocht. Het lijkt Rob dan ook nog veel te vroeg om, gegeven de
situatie, hier nu harde noten over te kraken en hij zou de vergadering dan ook willen adviseren nog
even af te wachten.
Jan Piek vindt dat je altijd per kwartaal kunt laten zien wat de trend is, ook al haal je de doelstellingen
niet. Nu is het niet mogelijk voor de ALV om tussentijds te controleren. Kortom: hij wil graag cijfers
zien, maar geeft tegelijk aan de afdeling daaraan niet op te hangen.
Dennis Matthijssen: ik vind het niet fair om Floris daarmee nu te overvallen. Hij had er niet op
gerekend om alle cijfers nu te moeten overleggen. We kennen de ambities van de afdeling, maar wil
wel pleiten voor een cijfermatige evaluatie per kwartaal.
Ton van der Burgt vindt het wel vreemd dat de vergadering nu zonder goede evaluatie moet beslissen
over de continuering van de subsidie. Hij zou willen voorstellen om de beslissing nog even op te
schorten net als Rob van Mechelen (zie hierboven).
Jos Smits brengt daar tegenin: in de februarivergadering is afgesproken dat het deze ALV weer in
stemming zou worden gebracht.
Voorzitter: maar de situatie is wel heel erg gewijzigd. Penningmeester merkt op dat de subsidie voor
de wedstrijdsport in de begroting is opgenomen en er bij agendapunt 6 in deze vergadering over
gestemd kan worden.
4. Jaarverslag 2019
Jos Smits vraagt zich af, waarom dit concept jaarverslag heet? Omdat het nog officieel goedgekeurd
moet worden? Maar het bestuur zegt Jos, stelt het vast, dan is het geen concept meer. En dan kan de
ALV het goedkeuren.
Rob van Mechelen heeft het met interesse gelezen: alle waardering voor dit jaarverslag. Het is t.o.v.
voorgaande verslagen toch weer gegroeid.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5. Jaarrekening 2019
Verslag kascommissie: De kascommissie adviseert de ALV het bestuur te déchargeren.
Jos Smits heeft geen verslag van de kascommissie gezien. Penningmeester deelt het verslag van de
kascommissie op het scherm. Er zijn geen vragen. Het verslag zal op de website worden gepubliceerd.
Het bestuur wordt gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid.
Rob van Mechelen merkt nog wel op dat dit soort verslagen bij de stukken voor de ALV gevoegd
zouden moeten zijn! Penningmeester: ook dit is door corona vertraagd en mede door ziekte van de
voorzitter van de kascommissie pas in een heel laat stadium gereedgekomen.
Verkiezing kascommissie: Mirjam van der Grift is aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter vraagt of
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er iemand van de hier aanwezigen deze taak op zich wil nemen. Jos Smits merkt op dat we met een
wel erg magere vertegenwoordiging van de leden bijeen zijn. Is het niet beter deze vraag aan alle
leden te stellen in de Nieuwsbrief, en tegelijk mogelijke kandidaten zoeken in de
vrijwilligersdatabase? Geen van de aanwezigen stelt zich beschikbaar. Rob van Mechelen belooft dat
het bestuur bij hem mag terugkomen, wanneer er ook buiten de vergadering geen kandidaat zich
meldt.
Voorzitter bedankt Mirjam van der Grift voor haar werk in de kascommissie en vraagt haar deze ook
aan de andere leden over te brengen.
Mirjam maakt van de gelegenheid gebruik om de penningmeester te complimenteren met de wijze
waarop hij de boekhouding heeft gevoerd en de cijfers aan de kascommissie heeft aangeleverd. Het
heeft de taak van de kascommissie aanzienlijk verlicht. Ook geeft zij aan bereid te zijn om de
penningmeester met hand en spandiensten ter zijde te staan, mocht dat nodig zijn.
6. Vaststellen begroting en contributiebedragen 2021
Het is nog onduidelijk hoe 2020 gaat aflopen. Er zijn door corona sterk verlaagde kantine-inkomsten
en ook vrijwel geen andere inkomsten uit evenementen, verhuur van de accommodaties enz. Ook zijn
er teruglopende contributie-inkomsten, doordat er meer mensen dan normaal hun lidmaatschap
hebben opgezegd. Aan de uitgavenkant zijn er veel minder uitgaven voor trainers en voorlopers. Er
zijn minder huisvestingskosten door minder zaalhuur, lagere schoonmaakkosten enz. Het resultaat
hiervan is dat bij afdelingen ongeveer € 17.000 bespaard is, maar dat het tekort bij de vereniging naar
verwachting ongeveer € 37.000 zal zijn. En als de kantine gesloten blijft wordt dit tekort nog groter.
Daartegenover hebben we kunnen profiteren van tegemoetkomingen van de overheid. We hebben
een beroep gedaan op regelingen die er zijn voor kleine bedrijven en de regelingen die specifiek voor
sportverenigingen zijn. Het totaal dat tot op heden aan tegemoetkoming voor 2020 is toegezegd staat
op ongeveer € 39.000. Daar zijn we als THOR erg blij mee! Alles bij elkaar optellend, is de verwachting
dat we het jaar gaan afsluiten met een batig saldo van ongeveer € 10.000 tot 20.000. Wat gaan we
hier mee doen? Het plan is dit in te zetten voor 2021.
Het bestuur was van plan de contributie niet te verhogen, maar er zijn wel oude afspraken: indexeren
van de basiscontributie en verhogen van de contributie voor de wedstrijdsport, omdat daar aparte
afspraken mee zijn gemaakt.
Voor Gym geldt dat de contributie de kosten voor de trainers niet dekken. Zelfs de verhoging tot
€ 75,- is voor volgend jaar nog niet genoeg.
Voorgesteld worden jaarcontributies als volgt:
basis: €74,-, daarboven afdelingscontributie voor wedstrijdsport jeugd: € 63,-, voor wedstrijdsport
senioren: € 87,-, voor recreatie € 51,-, voor wandelen: € 23,-, voor nordic walking: € 41,-, voor gym: €
75.- en voor jeu de boules: € 8,Dennis Matthijssen merkt op dat de indexering net iets hoger is dan de indexering van de
consumentenprijzen. Penningmeester: dat klopt, maar wij hebben te maken met verhogingen als bijv.
4% voor de schoonmaak, verhoging van de verzekeringen enz.
Bijzonderheden:
Voor nordic walking is een bedrag begroot voor het jubileumfeest (bijdrage € 500).
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Huisvesting algemeen: er is een reservering voor groot onderhoud toegevoegd. Jos Smits geeft aan
dat er in 2016 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt is door Verstand van het Pand. Daaruit
blijkt dat er tot 2020-2021 géén reservering voor groot onderhoud nodig is.
Personeelslasten zijn geïndexeerd met 2%.
In de post communicatie leden zitten begrepen: elektronische nieuwsbrieven, de gelukszakken voor
nieuwe leden etc., met aan de inkomstenkant de inschrijfkosten van € 15,- voor nieuwe leden.
Overige inkomsten zijn bijv. sponsorinkomsten. De facturen daarvoor (reclameborden langs de baan)
zijn inmiddels verstuurd.
De familiekortingen waren niet begroot, evenals de inschrijfkosten (€5,- per nieuw lid) voor de AU).
Leden van de afdelingen wedstrijdsport en recreatie worden tegenwoordig automatisch lid van de
Atletiek Unie. Penningmeester is van plan deze € 5,- door nieuwe leden met ingang van 2021 zelf te
laten betalen.
THOR betaalt de contributie voor de Atletiek Unie voor die mensen die een functie vervullen, bijv.
juryleden, maar verder geen gebruik maken van de faciliteiten van THOR.
Al met al geeft de begroting 2021 een negatief resultaat van meer dan € 51.000. Besloten is om het
overschot van 2020 niet aan de leden uit te keren (er zijn leden geweest die vonden hier recht op te
hebben, omdat veel lessen niet zijn doorgegaan), maar in mindering te brengen op het tekort voor
2021. Leden krijgen dan in die zin een ‘corona-compensatie’. Wellicht komt er ook van de gemeente
nog een bedrag van € 5,- per lid. Dan blijft er nog een negatief saldo van € 26.600,-. Naar de mening
van de penningmeester is dit voor een grote vereniging als THOR een aanvaardbaar tekort, het is
geen bedrag dat nu tot zwaar ingrijpen aanleiding geeft. Al moet dit natuurlijk niet een paar jaar
doorgaan.
Jos Smits merkt op dat het tekort van 2021 dus ten laste gebracht wordt van de algemene reserves.
Floris Terhell heeft in ieder geval geleerd dat de begroting van wedstrijdsport in het vervolg beter kan
worden gesplitst in jeugd en senioren.
Dennis Matthijssen: blijft de familiekorting? Afgesproken is dat die (voorlopig) zo blijft.
De ALV keurt de begroting 2021 goed en stemt in met de voorgestelde contributiebedragen voor
2021.
7. Bestuursverkiezing
Wil Hectors, secretaris is aftredend en niet herkiesbaar.
Ingrid Harijgens heeft om gezondheidsredenen jammer genoeg moeten afhaken.
Willy Louwerse, voorzitter was al aftredend in het voorjaar van 2020 en wilde niet herkiesbaar zijn.
Maar gezien de nijpende situatie in het bestuur, er zouden nog twee leden, nl. een penningmeester
en een bestuurslid relatiebeheer blijven, heeft hij besloten zich nog een half jaar beschikbaar te
stellen.
De ALV keurt zijn herbenoeming goed.
Het hoofdbestuur heeft besloten een wervingscommissie samen te stellen. Zij kunnen het
hoofdbestuur helpen bij het vinden van nieuwe bestuursleden.
Het hoofdbestuur heeft contact met Norman van Mook. Hij wil het bestuur ondersteunen op het
gebied van het sportbeleid, maar hij heeft geen definitieve toezegging gedaan om deel uit te gaan
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maken van het hoofdbestuur. Het is wel de bedoéling om hem t.z.t. in te lijven als bestuurslid
sportbeleid. Op het gebied van communicatie is er contact met Hester vd Biggelaar die het bestuur
wil ondersteunen op het gebied van communicatie. Ook hier is nog geen definitieve toezegging dat zij
zal toetreden tot bestuur. Wel wil zij de komende tijd Yvonne helpen met het vormgeven van de
Nieuwsbrief.
8. Rondvraag
Ingrid Lubbers maakt zich zorgen over het teruglopend ledenaantal. Corona, maar ook blessures
worden vaak als reden van opzegging gegeven. Kunnen we aan de opzeggingen vanwege blessures
iets doen? Bijv. door inzet van een blessuretrainer. Of iets verzinnen op de baan om recreatieleden
hun looptechniek te laten verbeteren?
Rudy Weemaes: het is de vraag of blessures bij de recreatieleden voortkomen uit een verkeerde
looptechniek. Bij de startcursus wordt veel aandacht aan looptechniek gegeven. Ook is er op de
woensdagavond trainingen op de baan altijd aandacht voor de looptechniek.
Thieu van Zundert: je weet niet altijd wie er is afgehaakt. Soms zie je mensen een aantal weken
achter elkaar niet en komen ze daarna toch weer opdagen. Je kunt hen dan niet zo makkelijk naar de
hersteltrainer doorverwijzen.
Ondanks dat er in de Nieuwsbrief een uitgebreid stuk aan de hersteltrainer is besteed en aan het
begin van trainingen af en toe wordt verteld dat er een hersteltrainer is, blijken toch veel mensen niet
van zijn bestaan te weten. Er is op dit moment geen bestuurslid sportbeleid. Aangezien we niet weten
wanneer die er wel zal zijn, kan daar niet op gewacht worden.
Jan Piek: alle loopgroepen hebben een min of meer constante samenstelling. Is het geen idee om in
iedere groep een ‘coördinator’ aan te stellen die in de gaten houdt wie er (wat langere tijd) afwezig
is?
Dennis Matthijssen: allereerst wil ik het bestuur bedanken voor al het werk dat er in deze corona-tijd
is verzet!!
Dennis hoopt dat de corona-tijd zal worden gezien als een kans: niets is zo gezond als sporten in de
open lucht en niets is zo leuk om dat in een vereniging te doen, en niets is zo goed als dit te doen
onder leiding van een goed opgeleide trainer/voorloper!
Fred Zacht: we moeten als alles weer een beetje normaal is een grote campagne opzetten met
stukken in de huis-aan-huis bladen en een mooie open dag.
Thieu van Zundert: ik spreek op persoonlijke titel, maar het moet me toch even van het hart dat ik het
THOR Magazine best wel mis. Het was leuk om te lezen en zo hoorde je ook nog eens wat over de
andere afdelingen.
Voorzitter: misschien moeten we de Nieuwsbrief iets meer sfeer geven. Als er een bestuurslid
communicatie komt, moet dat kunnen.
9. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 22.30 en dankt ieder voor haar/zijn inbreng. En deze keer zeggen
we geen ‘wel thuis’, maar ‘nog een fijne avond of welterusten’.
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