
Verslag Algemene Ledenvergadering THOR 13 december 2021, 19.30  uur  
(via ZOOM) 
 
Ingelogd zijn 31 stemgerechtigde leden. Er is één machtiging ontvangen. 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

Voorzitter heet allen welkom. We hadden gehoopt dat we weer life zouden kunnen vergaderen, 
maar jammer genoeg is dat niet mogelijk. Het bestuur en Verenigingsmanager zijn in het THOR-
honk.  
Een praktische opmerking: willen jullie je geluid uitzetten, tenzij je iets wil zeggen, natuurlijk. 
Chatten is ook mogelijk. 
De vergadering wordt opgenomen. De opnamen worden verwijderd zodra de notulen klaar zijn.  
 
Het was een vervelend jaar voor THOR; overigens ook voor andere verenigingen. Het aantal leden 
is helaas sterk gedaald en dat heeft voor alle overblijvende leden vervelende consequenties, zoals 
contributieverhoging en afname van de barinkomsten. We hopen vanavond hier een oplossing 
voor te vinden. 
 
We hebben gelukkig ook een positief geluid te melden: Nicole Sander heeft zich aangemeld als 
bestuurslid. Bij punt 11 zullen we nader met haar kennis maken. 
De ledenadministratie heeft een wijziging aangeleverd voor het contributiereglement. Het is 
verder niet nodig om hier op dit moment in te gaan. Het is een verduidelijking van al bestaande 
regels. U vindt dit op de website (artikel 6, contributiereglement). 
 

2. Herdenking overleden leden 
We hebben er goed over nagedacht: doen we de herdenking in een zoom-sessie of verschuiven 
we het naar de voorjaarsvergadering. We hebben besloten allen die van ons zijn heengegaan hier 
te noemen en hen te herdenken met een kort moment van stilte, waarbij we ook allen 
herdenken, waarvan THOR geen bericht heeft ontvangen. 
Bericht van overlijden is ontvangen van Henk van Grimbergen, Lies Rijnvos, Trudy Nelissen, Nico 
Bronst, Willem Advocaat, Dina de Kok, John Aarts, Mea van Dijk, Harrie Kartens. We wensen alle 
nabestaanden veel sterkte, vooral in de komende kerstperiode zal het voor allen even moeilijk 
zijn. 
Voorzitter vraagt een kort moment van stilte.  
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
Er zijn veel reacties gekomen op de voorgestelde begroting en contributieverhoging. De reacties 
vielen uiteen in vragen en voorstellen voor herziening contributiereglement. De vragen zijn 
allemaal beantwoord. U kunt de antwoorden op de website vinden. Helaas waren de voorstellen 
niet allemaal op tijd ingediend. Een aantal daarvan zou een zo ingrijpend gevolg kunnen hebben, 
dat het onmogelijk is ze nu te behandelen.  
We behandelen deze voorstellen pas in het volgend jaar. Zo nodig komen de voorstellen in de 
voorjaars ALV aan de orde. Bij de behandeling van de begroting komen we er later nog even op 
terug.  
 



4. Vaststellen van de notulen van de ALV van 28 juni 2021 
Notulen worden onveranderd vastgesteld.  
 

5. Aanstellen stembureau is, omdat we via zoom vergaderen, niet nodig. Zoom houdt bij hoeveel 
stemmen er zijn uitgebracht en waarop stemmen zijn uitgebracht.  
 

6. Jeugdplan 
Floris Terhell: in juni hebben we in de ALV een uitgebreide presentatie gegeven over het eerste 
jaar van het jeugdplan. De 6 evaluatie (juli t/m september) staat op de website. We zijn goed 
onderweg. Er is geïnventariseerd wat de stand van zaken is. Dit kwartaal is vooral gericht op het 
op papier krijgen van wat we willen, zowel trainingstechnisch als planningstechnisch. Er is nog 1,5 
jaar te gaan tot het eind van het jeugdplan. In juni gaan we het laatste jaar in, dan hebben we nog 
een jaar te gaan om te zorgen dat alles staat. Dan moet de professionele kant van het plan 
duidelijk zijn.  
Rob van Mechelen: we hebben nu een aantal evaluaties gehad, maar ook te maken gehad met 
corona. Kunnen de gestelde doelen in de gestelde tijd wel gerealiseerd worden en wat te doen 
met de middelen, die wellicht overblijven? 
Floris Terhell: kunnen alle doelen bereikt worden: enerzijds de structuur neerzetten. Dat is 
uitvoerbaar. Bereik je daarmee alle doelen? Dat is af en toe moeilijk om alle doelen te bereiken.  
We nemen ons voor maatwerk te leveren voor de wedstrijdatleet en de meer recreatieve atleet. 
Maar maatwerk voor de wedstrijdatleet is in deze tijd niet te doen, omdat er op dit moment geen 
wedstrijden zijn. En het onderscheid tussen meer recreatief gerichte atleet en meer 
wedstrijdgericht atleet wordt moeilijk. 
Als er middelen nog niet besteed zijn, kunnen die alsnog besteed worden zo nee, kunnen evt. 
overblijvende middelen gebruikt worden voor een uitloop van het programma? 
Dat is op dit moment nog niet helemaal te overzien, want we hebben nog geen nieuwe begroting 
ingediend. Voor onszelf: we begroten alsof het het laatste jaar is. Op dit moment denken we niet 
dat nog niet bestede middelen er aan de achterkant bij komen.  
Rudy Weemaes: we hebben het over de zesde evaluatie, een soort van voortgangsrapportage 
dus. Ik mis 3, 4 en 5? Klopt dat? Floris heeft de evaluaties 3, 4 en 5 aan het bestuur en VvT 
aangeboden. Het is nooit de bedoeling geweest om deze ook in de ALV te behandelen.  
Voorzitter: de zesde is een tussenevaluatie, waarvan we de leden op de hoogte willen brengen. 
We willen nog scherper weten wat de doelen waren en wat daarvan nu behaald is. De andere zijn 
natuurlijk wel ter beschikking als iemand deze wil lezen.  
Er zal nog een format worden gemaakt, waarmee goed kan worden geëvalueerd welke doelen zijn 
gehaald en hoe ver eventuele nog niet behaalde doelden onderweg zijn. We willen meetbare 
doelen zien  
 

7. Jaarbeleidsplan 2021-2025 
Enkele punten:  
Leden behouden en het werven van nieuwe leden. Daarvoor is er al een actie geweest, nl. het 
organiseren van een open dag. Dit heeft een klein aantal nieuwe leden opgeleverd. 
Rob van Mechelen: we hebben ervaren dat veel leden denken dat het een zaak is van het 
hoofdbestuur en de afdelingsbesturen. Maar ik ben van mening dat àlle leden hun beste beentje 
moeten voorzetten om zoveel mogelijk leden te werven.  
Bestuur is het daar van harte mee eens. Alle leden moeten zich daar mee bemoeien, het bestuur 
moet dat wel stimuleren. 
Een tweede actie zou kunnen zijn het benaderen van oud-leden, vooral de leden die het laatste 



jaar vertrokken zijn. Misschien kunnen we voor deze mensen wat extra aan conditieverbetering 
doen.  
Verbeteren van de communicatie. Zeker in de tijden van de huidige pandemie vraagt het nogal 
wat van besturen om te zorgen dat iedereen van alle THOR-zaken op de hoogte zijn. Daarom 
wordt ook gekeken of de website nog verbetering behoeft. En of ook de nieuwsbrieven van de 
afdelingen verder geïmplementeerd kunnen worden.  
Diversiteit en lifestyle : daar zijn nog vrij weinig acties in ondernomen, maar er wordt wel aan 
gewerkt.  
Kwaliteitsverbetering. Komt later terug als er iets wordt verteld over het aannemen van trainers. 
Werkgroep bedrijfssport is in het kader van de kwaliteitsverbetering ook bezig is bezig het 
sporttechnisch beleidsplan te schrijven. Het initiatief ligt bij de afdeling recreatie, maar later 
verder uitgerold over de andere afdelingen.  
Accommodatie beter benutten. Daarvoor is er op dit moment contact met het Da Vinci college en 
kindervakantiewerk.  
Rob van Mechelen: er zijn op dit moment wat voorzichtige initiatieven van eigen leden om 
overdag gebruik te maken van de baan.  
Op dinsdagmorgen bijv. is er structureel een aantal leden dat komt trainen. Ook op donderdag is 
er voorzichtig een groep aan het ontstaan. Dit gaat wel ten koste van de avondtrainingen, maar 
het lijkt een kans voor de toekomst. Er zullen werkgevers zijn dit steeds meer belang hechten aan 
een gezonde geest in een gezond lichaam. Sporten overdag zou ook hier een mogelijkheid kunnen 
zijn.  
Creëren van een veilige sportomgeving. Hierover zal Yvonne iets meer vertellen als het gaat over 
aannamebeleid.  
Rudy Weemaes: leden die hun lidmaatschap opzeggen moeten benaderd worden om te zien of ze 
toch weer lid willen worden. Ik wil hier nog even zeggen dat verschillende mensen hebben laten 
weten dat ze rondom hun opzegging niet verder benaderd willen worden. Als deze mensen 
bekend zijn, moeten die aan 
Paul van Oers, het zou goed zijn als alle afdelingen rapporteren hoe bij hen staat met de punten 
uit het beleidsplan, vooral hoe het staat met de ledenwerving. Dit is cruciaal en zou in het vervolg 
in iedere ALV aan de orde moeten komen. 
 

8. Vaststellen begroting2022 
Het woord is aan de penningmeester.  
Hij heeft een aantal sheets gemaakt die met iedere deelnemer aan de vergadering gedeeld zullen 
worden. Vooraf deze opmerking: Het hoofdbestuur heeft vrij weinig invloed op de begrotingen 
van de afdelingen.  
De twee delen van de begroting van de afdeling wedstrijdsport: jeugd en senioren zijn met ingang 
van deze begroting uit elkaar gehaald. Subsidies, zoals van grote clubactie en de interne subsidie 
zijn immers voor de jeugd.  
Bij recreatie zijn de voorspelde uitgaven 2021 behoorlijk in lijn met de begroting 2021 
De uitgaven van NW en wandelen in 2021 zijn achtergebleven bij de begroting 2021. 
Er is een aanzienlijk aantal gymleden vertrokken. De uitgaven voor de gym zijn voor het grootste 
deel uitgaven voor de trainers. De vergoedingen voor de trainers zijn zoals het er nu naar uitziet 
lager omdat er minder trainers zijn, maar de uitgaven voor 2022 zijn toch licht hoger begroot door 
indexatie van de vergoeding.  
Jeu de boules zet de tering naar de nering: zijn er minder leden, dan passen ze hun uitgaven 
daarop aan en zullen er dus ook minder uitgaven zijn.  
De externe subsidie: De jeugdsubsidie van gemeente € 20,- per lid. Dat was in 2017 vastgesteld 



voor vijf jaar. In 2021 liep dat af; in 2022 bedraagt de subsidie € 3591,-. Het gaat om leden die 
woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal. Er zijn minder jeugdleden.  
Volgend jaar wordt er geen subsidie van de Stichting Vrienden van Thor (VVT) meer ontvangen. 
(volgens afspraak). Dit jaar 2021 is nog maar € 1000,- ontvangen.  
 
Aleco was een driejarig programma. Begroting 2020 15.335, maar de realisatie is 16.275, in 2021 
zijn ook behoorlijk wat kosten gemaakt. De begroting in 2022 is 10000,-  
Interne subsidie in 2020 aanvankelijk begroot: € 8.050. Door omstandigheden is er geen 5.700 
extra gesubsidieerd, maar slechts € 4.034. Omdat er veel uitgaven (deelname aan wedstrijdsport) 
in 2020 niet gedaan zijn.  
Ook in 2021 zal de extra bijdrage van THOR lager zijn dan begroot. Extra bijdrage is om en na bij 
de extra bijdrage van voorgaande jaren. In 2022, omdat VvT niet meer bijdraagt is er een extra 
bedrag nodig van € 5.364,- . Dit leidt tot een interne subsidie van € 10.710 
 
Begroting THOR centraal 2022. 
Forecast betekent: wat denken we in 2021 uit te geven. Minder zaal huur, minder schoonmaak. 
Uitgaven zoals schoonmaakkosten, bewakingskosten, verzekeringen etc. zullen worden 
geïndexeerd.  
Personeelskosten zijn verhoogd met de reguliere cao-verhoging.  
Communicatiekosten: upgrade van de website.  
Onder verenigingskosten zijn bijv. begrepen de medailles van de halve marathon die al voor 2021 
gedrukt waren. Die zijn opgenomen als corona-kosten. In de verenigingskosten zitten ook de 
leuke dingen: speldjes en bloemen voor jubilarissen, consumpties voor barmedewerkers en 
bestuur tijdens vergaderingen.  
Diverse contributiekosten hierin zij nu wel de gezinskortingen verwerkt. Dat kost ons ongeveer 
2600 euro per jaar.  
Totale algemene kosten zijn € 185.000 en we hebben te maken met minder leden.  
Ton Kunst: Reservering groot onderhoud en afschrijvingen wat is het verschil? Afschrijvingen is 
voor herbouw/vervanging van het honk en de baan. Tot vorig jaar hadden we geen reservering 
voor groot onderhoud. Deze post wordt gebruikt voor bijvoorbeeld vervanging van de 
bewakingsinstallatie die niet meer gerepareerd kon worden, de schuifwand die aan het verslijten 
is, de verwarming die over een paar jaar vervangen moet worden. Het is dus uit de post 
huisvesting gehaald en transparant gemaakt.  
Rudy Weemaes: gezinskortingskosten, waarom bij de algemene lasten en niet toegerekend bij de 
afdeling wedstrijdsport. Penningmeester: ik weet ook niet hoe het tot stand is gekomen, maar het 
gaat over ouders die meestal geen lid zijn bij de wedstrijdsport en kinderen die dat wel zijn. Floris 
Terhell: het is dus ook eerlijk dat de gezinskortingen bij de algemene kosten staan en dus voor 
rekening van alle afdelingen komen. 
Tjeu Segers: er is indertijd, 12, 13 jaar terug over gestemd in een ALV, waarbij gezegd is wij 
moeten de wedstrijdsport steunen en met name de jeugd. Toen afgesproken dat het bij de 
algemene kosten staat. 
Rudy Weemaes: maar daar is de interne subsidie toch voor? Penningmeester: de gezinskorting 
bestaat al langer, sinds mensenheugenis volgens Rob van Mechelen, en bedoeld voor gezinnen 
waarvan ouders én twee of drie kinderen lid waren van Thor. Om de gezinnen te ontlasten.  
Kees Langen: een van de factoren voor de gezinskorting is de samenstelling van het gezin. 
Gebleken is dat de gezinskorting altijd betrekking heeft op de wedstrijdsport, want in de andere 
afdelingen hebben we geen jeugdleden. Het zou goed zijn om dit, als we dat willen, ook in het 
verslag van deze vergadering te bevestigen dat de kosten door alle leden gedragen worden. 



Penningmeester: dit bevestigen we door de begroting goed te keuren. Willen we het anders, dan 
moeten we daar even tijd voor nemen om het uit te werken en te bekijken wat de consquenties 
zijn.  
Rob van Mechelen: het zou handig zijn als dit bedrag gespecificeerd is. Als er leden aangeven op 
te zeggen omdat ze de contributie niet meer kunnen betalen, kan altijd worden besloten om 
vrijstelling van contributie te verlenen. 
Kees Langen: Maar we hebben in Roosendaal voor de jeugd Stichting Paul en voor volwassenen 
het Volwassenfonds Sport en Cultuur.  
De gezinskorting wordt berekend voor de kinderen tot en met 18 jaar.  
Willy Louwerse: het gaat om een post van € 2.600,- op een begroting van bijna € 200.000,-. Dat is 
eigenlijk heel weinig voor THOR, maar voor individuele gezinnen kan het veel betekenen. Ook in 
het kader van het behouden van leden en solidariteit van de leden naar elkaar, kan het belangrijk 
zijn. Het is een stukje extra ondersteuning voor een sportend gezin. Ik vind dat we daar niet zo 
lang over moeten praten. 
Ad van Hees: we kunnen de huisvestingskosten naar beneden brengen door de baan en het honk 
proberen breder te laten gebruiken.  
Algemene inkomsten:  
De begroting van de barinkomsten is ongeveer 2/3 van de inkomsten van 2019. We hebben 
immers te maken met een ledenverlies van 20% en een prijsindexatie van 5%. En we hebben vorig 
jaar geen verhoging van de kantineprijzen doorgevoerd.  
Op dit moment zijn de voorwaarden voor corona subsidies van de overheid nog niet bekend. Deze 
zijn dan ook niet in de begroting meegenomen. Mochten corona-tegemoetkomingen leiden tot 
substantiële bedragen dan maken we daar dankbaar gebruik van. 
Steun van de overheid is bijna € 80.000,- geweest. Volgend jaar zal dat niet zoveel zijn. Ook de 
gemeente is bijzonder ruimhartig geweest, uit gelden vanuit de overheid, maar ook uit eigen 
middelen.  
Tjeu Segers: Met deze begroting blijven we qua liquiditeit op peil. Er met deze begroting dus geen 
probleem.  
 
Er wordt over de begroting gestemd: Stemmen 14 voor, twee tegen, vier onthouden, zes 
voorstemmers in het THOR-honk (penningmeester stemt niet mee). 
Hiermee is de begroting vastgesteld. 
 

9. Vaststellen contributie 
Penningmeester laat een overzicht zien van de ontwikkeling van het aantal leden. 
Aantal jeugdleden blijft op niveau, wedstrijdsport is stabiel.  
Bij recreatie gaat het ledenaantal naar beneden. Heeft dat de trend om af te vlakken? De afname 
lijkt iets af te nemen.  
Ook bij wandelen en NW is er een redelijk verlies van leden in het eerste kwartaal, maar daarna 
blijft het redelijk stabiel.  
De afname van het aantal leden bij de gym is aanzienlijk geweest in het eerste kwartaal, maar 
daarna ook stabiel. 
Rob van Mechelen: is dit verlies te danken aan corona? Het kan zijn dat er ook andere variabelen 
de afname van het ledenaantal verklaren. 
Penningmeester: dat weet ik niet zeker. Het kan bijv. ook zijn dat er veel zgn. slapende leden nu 
hun lidmaatschap toch maar opzeggen. 
Kees Langen: vanuit de ledenadministratie wordt gedurende een aantal jaren bijgehouden, 
waarom leden opzeggen en bij welke afdeling het ledenaantal afneemt. 



Voorzitter: er is ook een aantal mensen dat andere redenen aangeeft, maar als je met deze 
mensen praat en doorvraagt blijkt corona toch ook een belangrijke oorzaak te zijn.  
Tjeu Segers: hebben we inzicht in de leeftijdsopbouw van afdelingen? Dat staat in het jaarverslag. 
Als we het boekjaar hebben we afgesloten, kunnen we over 2021 vertellen wat de gemiddelde 
leeftijd is. Want we worden met z’n allen ouder.  
Rudy Weemaes: voor recreatie heb ik de cijfers nog veel verder geanalyseerd. De gemiddelde 
leeftijd, maar ook hoe lang men lid is geweest op het moment dat men opzegt. 
Ingrid Lubbers: hebben we ook een beeld van het ledenverloop vóór corona? Ja dat is wel bekend 
en staat in ieder jaarverslag. Het heeft misschien wel meer te maken met verouderende 
ledenbestand dan met corona. Wellicht valt het effect van corona nog wel mee.  
Ad van Hees: we moeten ons dus niet laten leiden door corona. We zien dit effect overal. 70% van 
de recreatieleden is ouder dan 50.  
Rob van Mechelen: De AU richt zijn pijlen op de zgn. ongebonden loper. Het wordt steeds 
moeilijker om mensen aan je vereniging te binden. Daarvoor moet je kunnen aantonen, waarom 
het beter is om bij een vereniging te lopen dan individueel. Het blijft een punt van zorg en 
aandacht.  
Voorzitter: we zien en dalende lijn en waar die vandaan komt, en wat er evt. aan is te doen is nu 
niet helemaal aan de orde. Is het corona? Is het vergrijzing? Dan kunnen we daar weinig aan 
doen. Zijn het andere redenen, dan moeten we proberen de trend te keren. 
 
Er zijn 1156 leden, doordat een aantal mensen van twee afdelingen lid zijn 1135 voor de 
basiscontributie.  
Wedstrijdsport senioren: de begrote contributie komt overeen met de begrote ledenaantal. 
Wedstrijdsport jeugd: kleine verhoging, komen in de buurt van dekking .  
Bij recreatie ontstaat een onderdekking (veel), wandelen en NW hebben ook enige onderdekking. 
Jeu de boule past zijn activiteiten aan wat er binnen komt.  
Voor gymnastiek is er ook een tekort aan leden t.o.v. wat er nodig is.  
Telt op tot ongeveer € 5000,- te kort.  
Maar deze cijfers leiden tot weinig tot een verhoging van de afdelingscontributie. 
 
Voor basiscontributie is het anders: 1135 genereren maar 40.653,- als er geen verhoging is. 
De basiscontributie met 15 euro omhoog leidt tot een tekort van 23.628,- eigenlijk moet om het 
hele negatief saldo op te lossen de contributie met het dubbele worden verhoogd. Dit vindt het 
bestuur een veel te grote verhoging.  
Rob van Mechelen: vanuit de historie is er eerder in moeilijke omstandigheden een aantal keren 
geen contributie verhoogd. Daardoor zijn we alle jaren daarna met de contributie achtergebleven. 
Verder hebben we een heel hoog voorzieningenniveau. We zijn de best geoutilleerde vereniging 
van Nederland. Voor al onze leden geldt: we hebben allemaal een hoog voorzieningenniveau en 
bij teruglopend aantal leden zullen we hiervoor allemaal moeten bloeden. Los van het aantal 
leden blijft de basisvoorziening de basisvoorziening. Die zal niet afnemen met het afnemen van 
het aantal leden. Tjeu Segers: er is lang geleden onderscheid gemaakt tussen basis- en 
afdelingscontributie. Ik zou zeggen: terugdringen van de tekorten zoeken bij de afdelingen. De 
mix van kosten zou eventueel anders kunnen zijn. 
 
Ton Kunst: wat Rob zegt: de vergelijking van THOR met andere verenigingen klopt misschien wel, 
maar de vergelijking van THOR jeu de boule met andere jdb verenigingen in de omgeving valt 
anders uit. Er zijn vooral bij het boulen mensen die lid zijn geworden om te boulen. Het boulen 
wordt als voorgesteld 15 euro duurder, maar het gaat over verhoging van de basiscontributie. De 



boule leden maken weinig gebruik van de overige faciliteiten. Het voelt voor hen dan ook als een 
verhoging voor het boulen. Dan is een verhoging nogal fors. We moeten de tering naar de nering 
zetten. De uitgaven moeten eens drastisch onder de loep worden genomen. Voorstel: geen 
verhoging van de basiscontributie, maar de uitgaven eens grondig onder de loupe nemen en het 
tekort (voor een gedeelte) dekken met het overschot van 2021.  
Penningmeester: de ALV in juni gaat over de bestemming van het overschot/tekort van 2021. Iets 
wat we nu nog niet hebben, kunnen we nu nog niet inzetten. Kunst: Maar we hebben dat in 2020 
ook gedaan! We verwachten niet dat het hele tekort in dit jaar afgedekt kan worden. Want het 
gaat niet alleen om het tekort van 40.653,-, maar ook om de € 5.000,- dat de afdelingen tekort 
komen. 
Fred Zacht: Eerst gaan we alle voorstellen in beeld brengen en bespreken. En dan zien we wat we 
nog kunnen doen. Komen we tot de conclusie dat we het ten voordele van de leden kunnen doen, 
dan doen we dat.  
Thieu van Sundert: als we (Recreatie) van 450 naar 350 leden teruggaan. Dat moeten we met zijn 
allen op zien te vangen. We zijn één vereniging. Daar ben ik blij om en dat wil ik ook zo houden. 
Als we kijken naar opbrengsten dan is het de afdeling recreatie de enige die opbrengsten 
genereert. We hebben altijd geld overgehouden. Het tekort van dit jaar hebben we de laatste vijf 
jaar jaarlijks overgehouden. Voorzitter: Er zijn nog andere afdelingen die geld genereren: de 
afdelingen wandelen heeft historisch ook altijd een overschot. Bovendien heeft de afdeling dit 
jaar geen batig saldo, de contributie dekt de uitgaven niet er zijn immers veel minder leden! 
Paul van Oers, we hebben het wel over één THOR familie, maar voor we het weten gaan we toch 
weer individueel. We vragen ons straks nog af of de ene afdeling meer bardiensten draaien dan 
andere, vragen we ons af welke afdeling het meeste vrijwilligerswerk doet.  
Rob van Mechelen: gegeven de discussie vraag ik mij af of wij deze contributieverhoging nu wel in 
stemming moeten brengen. Om later met een beter onderbouwd voorstel terug te komen. 
Voorzitter: we lassen een korte pauze in.  
Na de korte pauze wordt het contributievoorstel in stemming gebracht. 
Het wordt met meerderheid van stemmen aangenomen 
 

10. Aannamebeleid 
Waarom hebben we dit opgesteld. Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met een aantal 
zaken die te maken hebben met de veiligheid voor onze leden. Moeten we bijv. VOG’s voor onze 
trainers gaan aanvragen.  
Wat ons daarin tegenhield, was dat dit een nogal kostbare zaak was. Maar sinds kort is het 
mogelijk een gratis VOG aan te vragen voor trainers die met kwetsbare groepen werken. Dit 
wordt netjes geregistreerd door een van onze leden. Een voorwaarde was dat er een 
veiligheidsbeleid is en dat heeft THOR, ook zijn er mensen, waarbij je terecht kunt met problemen 
(vertrouwenscontactpersonen). Daarom was het ook nodig een aannamebeleid te formuleren. Dit 
aannamebeleid is samen met de afdelingen tot stand gekomen.  
Paul van Oers: waarom is geheimhoudingsplicht geen onderdeel van het aannamebeleid. Het 
hoort er zeker bij. Het valt nog te overwegen.  
 

11. Bestuursverkiezing 
Nicole Sander heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in het bestuur. Zij stelt zich voor: ik 
ben sinds kort lid van THOR geworden, nadat ik vanuit Zeeland naar Roosendaal ben verhuisd. In 
gesprek met Fred kwam ik erachter dat er nog bestuursleden nodig waren. Ik heb nog wel wat 
tijd, dus ik heb besloten mij als bestuurslid aan te melden.  
Kan de ALV Instemmen met de benoeming van Nicole? Er wordt met algemene stemmen 



ingestemd met de benoeming van Nicole.  
Voorzitter: Toen Frank Altena werd gevraagd of hij het penningmeesterschap op zich wilden 
nemen zei hij: Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Dat is een uitspraak 
van Pipi Langkous. En we hebben gemerkt dat hij het inderdaad wel kon. Zijn 
penningmeesterschap was kort maar krachtig. Vanaf de eerste keer was hij nadrukkelijk aanwezig. 
We hebben dankbaar van zijn kunde gebruik gemaakt. Hij heeft gezorgd dat we maximaal gebruik 
hebben kunnen maken van de overheidssubsidies in het kader van Corona. Maar nu geef hij ook 
aan dat het niet goed is voor zijn gezondheid. Daarom blijft hij sporten en daarom blijft hij helpen 
bij het aanvragen van evt. komende coronasubsidies, maar laat hij het penningmeesterschap aan 
zijn opvolger. 
De vereniging bedankt Frank voor al zijn inzet met een mooie cadeaubon.  
 

12. Voorstellen 
Er zijn geen (tijdige ingediende) voorstellen.  
 

13. Rondvraag 
Rob van Mechelen: Bedankt het bestuur voor de enorme inzet in corona tijd, waarbij veel 
maatregelen in uitvoering genomen moesten worden om de boel draaiende te houden. Zeker met 
zo’n minimale bezetting.  
Thieu van Zundert: ik ben een beetje fel van leer getrokken, maar ik wil ook het belang van mijn 
afdeling verdedigen. Voorzitter: het lijkt me normaal dat je je inzet voor de belangen van je 
afdeling.  

 
Voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur en dankt allen voor inbreng. Hij vond het zelf ook 
spannend, maar het is goed gegaan. Ik wens jullie fijne feestdagen en een sportief nieuw jaar.  


