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Aan de algemene ledenvergadering  

van Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR   

 

 

 

 

 

 

Roosendaal, juni 2022 

Onderwerp: Jaarverslag 2021 

 

 

Dames en heren, 

 

In overeenstemming met artikel 15, lid 2 en artikel 16, lid 2b, van de statuten, alsmede artikel 20, lid 14 van het Huishoudelijke 

Reglement van THOR, bieden wij u hierbij het jaarverslag 2021 aan. Daarmee legt het bestuur verantwoording af over het in het 

boekjaar 2021 gevoerd beleid.  

Daarnaast zijn in dit jaarverslag de verslagen van de afdelingen, de verenigingsmanager en een aantal werkgroepen opgenomen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur THOR  

 

Dhr. F. Zacht, waarnemend voorzitter 

Mevr. N. Sander, secretaris 

 

 
Mw. Y. Langen-van Overveld, verenigingsmanager 
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Voorwoord Jaarverslag 2021 

Een jaar waar Covid een sterke stempel op heeft gedrukt. Een jaar van vallen en weer opstaan. Een jaar waarin 

onze vereniging heeft laten zien hoe veerkrachtig ze kan zijn. Een jaar waarin we konden constateren dat we veel 

trouwe leden hebben, die THOR door dik en dun blijven steunen met hun lidmaatschap en betrokkenheid.  

We zijn het jaar begonnen met een gesloten kantine. Stapje voor stapje mocht er weer meer en in de zomer dachten 

we dat we het ergste achter de rug hadden. In juni konden we weer een echte ALV organiseren in het THOR-honk, 

maar in november tekende zich weer donkere wolken af. De ALV van november werd verschoven naar december, 

maar kon helaas alleen via Zoom vorm krijgen. 

Doordat veel activiteiten niet door konden gaan en onze kantine langdurig gesloten was, liepen onze inkomsten 

wederom terug. Gelukkig heeft onze penningmeester het optimale gedaan om van de diverse overheidssubsidies 

gebruik te kunnen maken. Hierdoor konden we het jaar toch nog afsluiten met een positief financieel resultaat. Dit 

positieve resultaat zullen we in de komende jaren hard nodig hebben om de druk op de contributie te beperken. Het 

aantal leden is in 2021 immers ook weer verder gedaald. 

In het jaarplan zijn diverse acties opgenomen, die erop gericht zijn de terugloop van leden verder te beperken en 

nieuwe leden te werven. We zullen er samen de schouders onder moeten zetten. 

Gelukkig heeft onze jeugd het afgelopen jaar wel nagenoeg gewoon kunnen sporten, maar het wedstrijdelement 

ontbrak nog. 

Bestuurlijk was 2021 ook een moeilijk jaar. In juni hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Willy Louwerse 

en in december stelde onze penningmeester, Frank Altena, zich niet herkiesbaar. In juni is Jos Smits teruggekeerd 

in het bestuur met de portefeuille facilitair. 

Voor beide vacant gekomen functies hebben we een tijdelijke oplossing, een waarnemend voorzitter (Fred Zacht) en 

een penningmeester titulair (Jos Smits). We hopen in 2022 tot een definitieve invulling te komen. 

Gelukkig konden we in december wel een nieuwe secretaris voordragen in de persoon van Nicole Sander. 

We hopen dat 2021 voorlopig het laatste jaar was zonder een Avondvierdaagse en een echte Halve Marathon.  

Laten we weer vooruitkijken en samen bouwen aan een gezonde vereniging. 

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken, die zich het afgelopen jaar weer geweldig hebben ingezet.  

Goed voorbeeld doet volgen, hoop ik. Zonder vrijwilligers geen toekomst. 

 

In dit jaarverslag vind je de bijdrage van alle afdelingen, verenigingsmanager, de tuchtcommissie en diverse 

werkgroepen. 

Namens het hoofdbestuur,  

Fred Zacht, voorzitter (waarnemend) 

Mei 2022  
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Bestuursverslag  

2.1 Verenigingsstructuur 

 

Per ultimo 2021 telde de vereniging 1194 leden (2020:1265) verdeeld over zes afdelingen. Heel veel leden zetten 

zich als vrijwilliger op de een of andere manier in voor de vereniging en/of zijn lid van een van de vele werkgroepen 

en commissies of bestuurlijk actief. De hiërarchische verenigingsstructuur is in het organogram (vastgesteld op 13-2-

2018) hieronder schematisch weergegeven.  

 

2.2 Bestuur  

Bestuurlijk was 2021 ook weer een pittig jaar zoals je in het voorwoord al hebt kunnen lezen.  

Onvervulde vacatures waren er verder voor de volgende functies: Voorzitter, Secretaris, Communicatie/PR en 

Sportbeleid. In de ALV van 13 december is Nicole Sander als secretaris voorgesteld, Fred Zacht is waarnemend 

voorzitter en Jos Smits zal als penningmeester titulair optreden. 

Vergaderingen 

Het hoofdbestuur heeft iedere maand, behalve in augustus, overleg gevoerd. Vanaf april werd digitaal vergaderd via 

Zoom. Er was slechts één algemene ledenvergadering, nl. op 13 december. Deze vergadering werd via Zoom 

gehouden en werd bijgewoond door 31 leden.  

Naast de bestuursvergaderingen heeft het bestuur 1 keer vergaderd met de afdelingen, nl. in maart. Zonder 

secretaris vanaf november was een flinke aderlating. Gelukkig was Annette van Bruinessen bereid om de 

bestuursverslagen te blijven maken alsmede het verslag van de ALV. In het bestuur heeft Annette niet alleen de rol 

van notulist, maar heeft ze tevens een zeer nuttige inbreng bij diverse onderwerpen. Annette is inmiddels door de 

wol geverfd en levert met haar grote kennis van vereniging en bestuur een belangrijke bijdrage tijdens de 

vergaderingen. 
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De samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 

 Functie Gekozen ALV Aftred/herkozen Aftredend 

Vacature Voorzitter    

Vacature Penningmeester    

Fred Zacht Relatiebeheer 25-11-2015 Nov. 2021 Nov. 2023 

Fred Zacht Waarnemend 

voorzitter 

13-12-2021  z.s.m. 

Jos Smits Facilitaire zaken 

Penningmeester 

titulair 

28-6-2021  

13-12-2021 

 Juni 2023 

z.s.m. 

Nicole Sander Secretaris 13-12-2021  Nov. 2023 

Vacature Communicatie/PR    

Vacature Sportbeleid     
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Verslag van het Corona Management Team (CMT) 

We zijn het jaar begonnen in een totale lockdown. Alleen de jeugdtrainingen konden nog doorgaan. 

Op 22 maart mochten we weer in groepsverband sporten, maar de kantine bleef nog gesloten. Het sporten konden 

we weer snel opstarten. Veruit de meeste leden waren inmiddels gewend aan in het inschrijven via SuperSaaS. 

We moesten wel rekening houden met de avondklok die 23 januari was ingesteld en pas 28 april werd opgeheven. 

Vanaf 19 mei konden we het terras bij het THOR-honk weer in gebruik nemen. Binnen nog steeds een mondkapje 

op en nog steeds was inschrijven was verplicht. 

Per 5 juni mochten de sportkantines, kleedkamers en douches weer open. Met ingang van 26 juni zijn de 

mondkapjes binnen niet meer verplicht. 

Ook dit jaar kon de Halve Marathon van Roosendaal geen doorgang vinden. De werkgroep HMVR is er wel in 

geslaagd een virtuele halve marathon te laten plaatsvinden in de week van 21 juni tot 27 juni. 

Traditiegetrouw is er op de maandag na de halve marathon een ALV. Het CMT achtte het verantwoord deze 

vergadering weer fysiek te laten plaatsvinden in het THOR-honk. In september daalde het aantal besmettingen nog 

verder en kwam de 1.5 m afstand te vervallen. Inschrijven was niet langer meer nodig. Een aantal trainers vonden 

dat eigenlijk wel jammer. 

Wel kwam er een nieuwe maatregel: de Coronacheck. Onze vrijwilligers stonden weer voor een nieuwe uitdaging. 

Hoe gaan we deze controle handen en voeten geven. Er werd een versimpelde vorm van toegangscontrole bedacht. 

De eerste keer werd de app gescand en gecheckt of het niet op basis van alleen een test was. Als dit klopte kreeg 

men een kaartje met paraaf, datum en naam. De volgende keer hoefde men alleen dat kaartje te laten zien. 

De vrijheid gold maar voor korte duur. Begin november werden de duimschroeven weer aangedraaid.  

26 november werd in de persconferentie afgekondigd dat alles om 17.00 u moest sluiten, ook de 

sportaccommodaties.  

De najaars-ALV kon in november fysiek niet gehouden worden. Noodgedwongen moesten we die in december 

alsnog via Zoom doen.  

CMT  

Yvonne Langen/Fred Zacht 
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Verslag van de algemene ledenvergadering 

 
Algemene Ledenvergadering THOR, 13 december 2021. 19.30 (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 

De ingekomen stukken bestonden uit vragen en voorstellen. De vragen zijn per mail en op de website beantwoord. 

Dat was ook de bedoeling, omdat we niet life kunnen vergaderen. 

De voorstellen waren allemaal niet binnen de gestelde termijn (14 dagen voor de vergadering) ingediend. Een aantal 

van die voorstellen had zo’n ingrijpend gevolg dat het onmogelijk was van die termijn af te wijken. We hebben 

daarom besloten de voorstellen wel in behandeling te nemen, maar pas in het komende jaar.  We geven hierover 

tijdig terugkoppeling. Mocht het kunnen uitvoeren van bepaalde voorstellen, in de loop van het jaar, tot financiële 

voordelen leiden, dan zal dit voordeel ten goede komen aan de leden. 

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 6e 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 trainings-
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technisch als plannings-technisch. 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 doelen 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 
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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 begroting 2022 

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.  
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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 consequenties 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.  
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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 Boules 

past zijn activiteiten aan wat er binnenkomt.  

Voor gymnastiek is er ook een tekort aan leden t.o.v. wat er nodig is.  

Telt op tot ongeveer € 5000,- tekort.  

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 
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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 Boules 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 boules 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 loep 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 Zundert: 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 
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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.  
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Ledenprofiel 
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Aantal leden per jaarultmoTotaal aantal leden per 31 dec 2021 1194
waarvan aantal mannen 550

aantal vrouwen 644

Aantal AU leden 644
waarvan aantal mannen 329

aantal vrouwen 315

Aantal KWBN leden 39
waarvan aantal mannen 13

aantal vrouwen 26

Aantal Overige leden 511
waarvan aantal mannen 208

aantal vrouwen 303

Aantal leden Wedstrijdsport 264
waarvan aantal mannen 150

aantal vrouwen 114

waarvan - jeugdleden 177
- senioren 83
- licentieatleten 4

Aantal leden Recreatie 358
waarvan aantal mannen 166

aantal vrouwen 192

Aantal leden Wandelen 211
waarvan aantal mannen 88

aantal vrouwen 123

Aantal leden Nordic Walking 155
waarvan aantal mannen 34

aantal vrouwen 121

Aantal leden Gym groepen 72
waarvan aantal mannen 23

aantal vrouwen 49

Aantal leden Jeu de boules 82

waarvan aantal mannen 49

aantal vrouwen 33

Aantal overige leden # afdeling 52

waarvan aantal mannen 40

aantal vrouwen 12
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aantal 31-12-2020 1265

totaal nwe leden 112
totaal opz leden 183 **

aantal 31-12-2021 1194

** betreft daadwerkelijk beeindiging lidmaatschap
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Mutaties ledenbestand per afdeling in 2021

waarvan bij: nwe leden opz leden
Wedstrijdsport Jeugd 47 42
Wedstrijdsport Senior 1 7

Recreatie 31 56
Wandelen 11 31

Nordic Walking 11 23
Gym groepen 8 16
Jeu de boules 3 11

Overig 0 5
totaal 2021 112 191 **

** betreft beeindiging één of meerdere sport-/spelactiviteiten
al of niet inclusief lidmaatschap
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jan 1 21
feb 1 4
mrt 4 12
apr 8 12
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aug 3 14
sep 13 23
okt 13 25
nov 18 33
dec 21 1

totaal 2021 112 191
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nwe leden opz leden
jan 1 21
feb 1 4
mrt 4 12
ápr 8 11
mei 10 21
jun 10 13
juli 10 9
aug 3 13
sept 13 23
okt 13 23
nov 18 32
dec 21 1

112 183 **
** betreft beeindiging één of meerdere sport-/spelactiviteiten
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totaal opzeggingen 191 100%
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Toelichting op gegevens ledenadministratie THOR over het jaar 2021 

Het aantal leden per 31 december 2021 bedroeg 1194 leden. Het ledenbestand vertoonde wederom in het 
afgelopen jaar 2021 een verdere terugloop van 71 leden. 

Met uitzondering van de afdeling Wedstrijdsport Jeugd hadden alle overige afdelingen van THOR een terugval in het 
ledenaantal. De afdeling Recreatie vormt met 358 leden de grootste afdeling (30 % van het totaal aantal leden) 

Van het huidige totale ledenbestand van 1194 blijken 756 leden zich als lid aangemeld te hebben in de periode 2010 
tot en met 2021. Dit is 64 % van het ledenbestand per ultimo 2021. 

Dat THOR een aantal trouwe leden heeft is genoegzaam bekend. Het gemiddeld aantal jaren lidmaatschap overall 
per 31-12-2021 bedraagt 12,87 jaar. Voor bondsleden is dat gemiddelde 11,44 jaar en voor verenigingsleden 14,55 
jaar. Als we inzoomen naar de verschillende soorten leden, die we binnen onze vereniging onderscheiden dan 
zouden we een rangorde kunnen opstellen van “trouwste leden” Het betreft hier dan leden met het langstdurende 
lidmaatschap! De “overige leden” zouden we als de “trouwste” leden van de THOR-familie kunnen duiden met 
gemiddeld 19,15 jaar lidmaatschap, gevolgd door de afdeling wandelen met gemiddeld 16,25 jaar lidmaatschap. 

Naast de 112 leden die zich in 2021 als nieuw lid hebben aangemeld waren er helaas ook 183 leden die het 
lidmaatschap om uiteenlopende redenen hebben opgezegd. 8 leden beëindigden een sport-/spelactiviteit maar 
bleven wel lid van THOR. Het totaal aantal effectieve opzeggingen komt daardoor op 191 leden. 

Van alle opzeggingen bleek dat ongeveer 29% (56 leden) het lidmaatschap wegens blessure dan wel 
gezondheidsklachten heeft moeten opzeggen. Aan het verzoek om bij opzegging van het lidmaatschap ook de reden 
van opzegging te vermelden werd helaas door 32 % (62 leden) geen gehoor gegeven. Het aantal opzeggingen als 
gevolg van de corona-problematiek bleef beperkt tot 9% (17 leden). 

Van het totale ledenbestand ultimo 2021 (1194) bleek het aantal vrouwelijke leden (644) met 54% in de meerderheid 
en was qua percentage nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. 

Niet alleen onze maatschappij “vergrijst”. We zien dit verschijnsel ook bij onze vereniging. 55,3% van het aantal 
leden ultimo 2021 is 60 jaar en ouder (662 leden). Bijna 75 % van het aantal leden is ultimo 2021 50 jaar en ouder! 

De gemiddelde leeftijd van THOR-leden ultimo 2021 bedraagt 52,28 jaar. De verenigingsleden vormen daarbij de 
grootste groep met een gemiddelde leeftijd van 69,41 jaar. 

Zoomen we in op afdelingsniveau dan kunnen we concluderen dat de afdeling Jeu de Boules het grootste aantal 
“pensionado’s” telt, nl 98,8%. Voor de afdeling Wandelen bedraagt dit percentage 91,4 %, gevolgd door Gym met 
88,6% en Nordic Walking met 83,2% “pensionado’s”. 

Verder blijkt van het totale ledenbestand (1194) ultimo 2021 dat 683 leden naast het lidmaatschap van onze 
vereniging ook als lid ingeschreven waren bij de landelijke bonden Atletiekunie (644) en/of KWBN (39). We tekenen 
hierbij aan dat lidmaatschap van de AU voor wedstrijdsport- en recreatieleden verplicht is. 

De overige 511 leden waren uitsluitend lid van onze vereniging THOR ingeschreven. Het aantal leden met een 
dubbele sport-/ spelactiviteit bedroeg ultimo 2021 38. 

Onze vereniging kent een groot scala aan soorten leden. Ultimo 2021 onderscheiden we 

- 35 juryleden 
- 59 belangstellende leden 
- 19 basisleden 
- 6 gastleden 
- 6 donateurs 
- 51 leden met bijzondere status (Ereleden, Leden met speld van verdienste en Leden van verdienste) 
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Lijst van speciale verdiensten 

 
ERELEDEN 

  

2015 Rob van Mechelen 

2002 Cor van Beurden 

2000 Toos van Eekelen-Aarts 
1994 Cees Kluft 
1994 Rene Hermus 

1992 Jack van Eekelen 

1991 Adrie de Witte 

1981 Piet Janse 

1952 A van Oorschot (Dendermonde) 
1951 Rinus van Reusel 

 
 
 
LEDEN VAN VERDIENSTE:  SPELD VAN VERDIENSTE IN ZILVER: 

2012 Cees Matthijssen  2021 Johan Reinvos 
2012 Rinus Jaspers  2021 Wil Pardon 

2009 Ger de Graaf  2018 Frans Boven 

2008 Jan Mulders  2018 Johan Henken 

2007 Frans van Zantvliet  2018 Jack Wouters 

2006 Tjeu Segers  2017 Sjaak Ruhl 

2005 Ad Bruijns  2016 Digna van Loenhout 

2005 Peter Godschalk  2016 Dré Simons 

2005 Toos Knappers  2014 José Deijkers 

2005 Wilma Klaassen  2014 Annie Verbraak 

2002 Rob van Mechelen  2014 Yvonne de Hoog 

1994 Cor van Beurden  2013 Frans van Geloof 

1993 Cees Knappers  2012 Jack van Dorst 

1991 Jan Gobbens  2012 Frans Wouters 

1991 René de Kok  2012 Nino Vaudo 

1989 Rinus de Witte  2012 Peter Deijkers 

1987 J. de Kok  2012 Dini v.d. Weegen-Braspenning 
1987 Piet Gommers  2011 Riet de Jongh-van Nispen   
1976 Adrie de Witte  2011 Fred Knol 

1975 Toos van Eekelen-Aarts  2011 Ans de Graaf-van Oosterhout 
1973 Pierre van Loon  2011 Florence van Montfort-Peeters 

1970 Anton Thijs  2009 Marita Castenmiller-Wouters 
1969 René Hermans  2009 Tineke Godschalk-Kluft 

1965 M. Aarts  2008 Wim van de Berg 

1960 Piet Janse  2008 Liek van Gorp 

1960 Cees Malipaard  2008 Piet Keijsers 

1956 J. Mekes  2008 John Vissers   

1955 H. Cartens  2007 Corrie Jaspers-van Geel 

1953 A. Vos  2007 Appolonia Rodoe-Remmig 

   2007 Monique van Dorst 
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SPELD VAN VERDIENSTE IN ZILVER:     

 Vervolg  1979 Piet Lofvers 

2007 Marja v Oosterhout-v den Bergh  1979 Cees Knappers 

2007 Eric Jansen  1978 Tini Mol 

2006 Cees de Neys  1977 R. de Kok 

2006 Mieke van Dijke  1973 M. de Witte 

2006 Henk van Dijk  1972 M. de Graaf 

2006 Jan Ernest  1971 A. Buijzen 

2006 Marinus Jaspers  1970 A. v Bastelaar 

2005 Ger de Graaf  1969 Ineke v Zundert 

2005 Rini Marijnisse  1968 J. Gobbens 

2005 Wout Sluiters  1967 Adriënne Ossenblok 

2005 Ronny Weemaes  1966 Toos Thijs 

2005 Frans Aerts  1965 T. v Eekelen 

2005 Dini Kramer- van Eekelen  1964 C. Mies 

2005 Cor Kramer  1964 J. Brans 

2005 Ineke Stofmeel  1964 M. Mies 

2005 Rudy Weemaes  1963 J. v Bastelaar 

2005 Ton Wisse  1962 M. Dubois 

2005 Florence van Rijsbergen  1961 J. v Eekelen 

2005 Jac Schijvenaars  1960 C. Malipaard 

2005 Jan Vermunt  1959 M. Aarts 

2004 Geert van Tilburg  1958 J. Notenboom 

2002 Huub Maas  1957 L. Clerx 

2000 Jan van Oosterhout  1956 P. v Loon 

1998 Jan Heijmans  1955 J. Pellemans 

1998 Y. v Arendonk  1954 R. Hermans 

1996 R. Marijnissen  1953 A. de Witte 

1996 T. Knappers  1952 G. Leijs 

1996 R. Meeuwissen  1951 W. Roovers 

1994 A. Bruijns  1950 R. v Reusel 

1994 P. Gijzen  1949 A. de Vos 

1993 P. Rovers  1948 M. v Reusel 

1991 A. v Gurchom    

1990 Herman de Brauwer    

1989 A. Baselier    

1987 P. van Leeuwen    

1986  R. Dekkers    

1984 J. Mulders    

1984 M. de Kievit    

1982 Cor v Eekelen    

1981 Cor van Beurden    

1981 F. v Meer    

1980 Cees Mathijsen    
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Jaarverslag verenigingsmanager 

2021; History repeats. Van het ene coronajaar het andere in. Een verslag van maand tot maand. 

 

Januari 

Omdat we maar heel beperkt sport konden aanbieden voelde het ook niet juist om de jaarlijkse mailing voor het 

verenigingswerk te bezorgen. Ondanks dat er nog steeds heel veel dingen gedaan moesten worden. Gelukkig 

hebben we een vaste groep vrijwilligers die sowieso hun schouders eronder zetten zonder dat we dat hoeven 

vragen. Denk aan het onderhoud van het groen en grijs.  

De mannen van de onderhoudsploeg hebben in viertallen hun werk kunnen voortzetten. 

Met Da Vinci College gesprekken gevoerd over het gebruik van de atletiekbaan tijdens de LO-lessen. 

Verder is deze maand druk overleg geweest met de afdelingen over de vraag hoe verder na corona.  

En ook steun en toeverlaat voor de ledenadministratie Kees Langen had aangegeven na ruim 8 jaar te willen 

stoppen met deze taak. Diverse keren is er overleg geweest om een team ledenadministratie te kunnen vormen. 

Uiteindelijk is dat er gekomen, maar we zoeken nog steeds een teamleider voor deze groep. Rudy Weemaes voert 

het team voorlopig aan. 

 
Februari 

De maandelijkse nieuwsbrief maak ik nu zelf. Het is voor de meeste mensen lastig om een totaalbeeld te krijgen van 

wat er bij de verschillende afdelingen gebeurt. De afdelingen en werkgroepen hebben het druk met hun eigen 

organisatie en dat is heel begrijpelijk. En aangezien ik dagelijks met alle afdelingen en werkgroepen contact heb, is 

het voor mij vrij eenvoudig om een goed overzicht te geven van het wel en wee van de hele vereniging middels de 

nieuwsbrief. Overigens blijft input van de leden van harte welkom. 

 
Maart 

Door de lockdown die eind 2020 was afgekondigd was alleen sporten voor leden onder de 18 jaar mogelijk in 

groepsverband. Vanaf 3 maart 2020 werd daar de groep van 18 t/m 26 jaar aan toegevoegd en eind deze maand 

mochten we allemaal weer in groepjes van 4 buiten sporten. De kantine moest gesloten blijven. De baan verhuurd 

aan Blauw-Wit voor hun jeugdtrainingen. 

 

April 

De geplande schoolsportdagen werden afgelast, ondanks dat kinderen wél buiten mochten sporten in 

groepsverband, kleefden er voor de basisscholen nog te veel risico’s aan het organiseren van grote evenementen. 

Er zijn deze maand heel veel vergaderingen via ZOOM gehouden. 

 
Mei 

Buiten trainen in groepsverband voor leden vanaf 26 jaar gelukkig ook weer toegestaan. De terrassen mochten 

beperkt open en de QR-codes moesten gecontroleerd worden. Bij gebrek aan een secretaris heb ik de 

voorbereidingen op me genomen voor de ALV. (jaarverslagen afdelingen en werkgroepen, agenda en overige 

stukken verzameld) Héél veel communicatie met leden die vragen hebben over wat wel en wat niet mag. Onze 

gymgroepen de gelegenheid verschaft om buiten op en rond de atletiekaccommodatie hun training af te werken. 

Verdere invoering VOG’s. Jeannine Hermans bereid gevonden via Roosendaal voor Elkaar om namens THOR de 

administratie en organisatie op zich te nemen. 
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Juni 

In het kader van verduurzaming hebben we een energiescan laten maken. Hieruit vloeide voort dat we een aantal 

maatregelen konden nemen om verder te verduurzamen. Maatregelen:  

 het plaatsen van het warmwater tapsysteem  

 het plaatsen van een kalk preventiesysteem 

 waterzijdig inregelen en een zoneregeling met drie thermostaten; een voor de kleedkamers, een voor de kantine 

en een voor de bestuurskamer 

 onderhoud ventilatiesysteem 

 
Deze werkzaamheden zouden uiteindelijk niet meer in 2021 uitgevoerd worden, maar in 2022 met subsidie van de 

rijksoverheid en van de gemeente. 

 

Juli 

Enkele schoolsportdagen konden tóch nog doorgaan. Communicatie met scholen, facturatie, etc. afgewerkt. 

Overigens een groot compliment voor de mannen die elk jaar opnieuw zorgen voor de nodige begeleiding aan 

scholen tijdens de schoolsportdagen in de vorm van aanreiken materialen, advies geven over het gebruik van de 

materialen, zorgen voor de afvalinzameling na afloop en het innemen van de materialen. Dank aan Ruud Woord en 

Frans van Geloven en de mannen die een van hen af en toe vervangt. Dankzij jullie verlopen deze dagen bijna altijd 

vlekkeloos! 

 
Augustus 

Voorbereiden Grote Clubactie.  Heel veel kleine zaken afwerken en de nieuwsbrief verzonden voordat ik eindelijk 

een paar weekjes vakantie neem. 

 

September 

Na een heerlijke vakantie weer de draad opgepikt en de start voorbereid voor de verkoop van de loten voor de Grote 

Clubactie. Tevens een nieuwsbrief gemaakt, een start gemaakt met de voorbereidingen voor de Open dag, 

secretariële ondersteuning voor bestuur m.b.t. begrotingsoverleg met afdelingen en communicatie met gymdocenten 

over opstart gym in de gymzalen. 

 

Oktober 

Voorbereidingen voor de Landgoedloop, m.n. communicatie en inschrijving geregeld; ditmaal alleen het onderdeel 

hardlopen (Wintercompetitie). De sprookjestocht moest helaas vervallen vanwege de oplopende besmettingen. 

 

November 

De open dag georganiseerd met een klein team. Nieuw alarmsysteem voor het THOR-honk is geïnstalleerd. 

Communicatie hierover met alle gebruikers (barvrijwilligers, trainers, afdelingen, etc.) Verkennende gesprekken 

gevoerd over een nieuwe website voor THOR. Eind november moesten alle sportparken vanaf 17.00 uur gesloten 

zijn. Gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om trainingen overdag aan te bieden. 

 

December 

Nederland gaat wederom in een strenge lockdown. Alleen de jeugd mag sporten. We zijn weer terug bij af. 
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Diversen 

 Er zijn 12 reguliere nieuwsbrieven verzonden en er zijn 6 tussentijdse infoberichten over met name de dan 

geldende coronamaatregelen en de voortgang van de THOR-activiteiten verzonden naar alle leden.  

 In totaal heb ik ruim 5000 inkomende mails via info@thor-roosendaal.nl en via verenigingsmanager@thor-

roosendaal.nl verwerkt. 

 Contacten onderhouden met o.a. leden (vragen over van alles en nog wat), websitebeheer, schoonmaak, 

vuilafvoer, horeca, beveiliging, installaties, diverse leveranciers, gemeente, scholen en sponsors. 

 De atletiekaccommodatie is in 2021 in totaal 9 keer verhuurd aan vnl. scholen. 

 Tot november taken van de secretaris hoofdbestuur waargenomen. 

 Alle bestuursvergaderingen bijgewoond. (een aantal fysiek en een aantal via Zoom) 
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Jaarverslag afdeling Wedstrijdsport  

Leden aantallen 

In 2021 hebben 47 nieuwe leden zich aangemeld bij de afdeling WS. Helaas zijn er ook 48 vertrokken waardoor het 

totale ledenaantal binnen de afdeling met 1 is afgenomen naar 260. Het totaal aantal leden is daarmee min of meer 

stabiel gebleven, wat in een jaar met veel Corona-maatregelen opvallend is, gezien de grote impact die dit heeft 

gehad op evenementen, wedstrijden en trainingen.  

Onderstaand overzicht toont de verdeling per categorie aan het einde van het jaar (standdatum 01-01-2022). Hieruit 

blijkt dat de jeugd de grote meerderheid vormt binnen de afdeling met in totaal 177 jeugdleden. Met name de leeftijd 

10 t/m 13-jarigen is sterk vertegenwoordigd. In de tweede tabel is de groei/afname per categorie weergegeven ten 

opzichte van de ledenstand in het begin van het jaar (standdatum 01-01-2021). Waar in voorgaande jaren een 

afname in ledenaantal zichtbaar was in voornamelijk de categorieën senioren/masters en de oudste jeugd, is het dit 

jaar juist opvallend dat deze categorieën stabiel zijn of zelfs groeien. Daarentegen neemt het aantal pupillen juist 

sterk af. Dit heeft met name te maken met een verminderde instroom in de afgelopen twee jaren van jonge atleetjes. 

Mogelijk geeft het niet doorgaan van diverse grote evenementen als avondvierdaagse en Halve Marathon (inclusief 

Kidsrun) hier invloed op gehad, omdat hierdoor de brede zichtbaarheid naar deze doelgroep heeft ontbroken.  

 
Ledenbestand 01-01-2022 

Categorie Mannen Vrouwen Totaal   Jeugd 

Mini pupil 2 3 5 73 177 

Pupil C 6 7 13 

Pupil B 9 10 19 

Pupil A 19 17 36 

Junior D 23 22 45 104 

Junior C 15 8 23 

Junior B 11 9 20 

Junior A  7 9 16 

Senioren 7 14 21    

Masters 47 15 62    

Totaal WS 146 114 260     

 

Groei/afname per categorie in 2021 

Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal   Jeugd 

Mini pupil 0 1 1 -11 -1 

Pupil C -3 2 -1 

Pupil B -2 5 3 

Pupil A -9 -5 -14 

Junior D 5 6 11 10 

Junior C 2 -3 -1 

Junior B 1 0 1 

Junior A  -2 1 -1 

Senioren 2 1 3    

Masters -3 0 -3    

Totaal WS -9 8 -1     
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Jeugdplan 
In 2021 heeft het jeugdplan zich met name gericht op het vastleggen van de nieuwe structuren, het definitief maken 

van het gedachtegoed en opbouwen van de trainingsdatabase. Verder is er doorgegaan op de ingeslagen weg met 

het aanbieden van meer trainingsmomenten en -vormen aangepast aan de behoefte van de verschillende atleten. 

De wedstrijden volgens eigen wedstrijdkalender zijn voortaan voorzien van gradaties op basis van 

moeilijkheidsgraad. Afhankelijk van gradatie en dus mate van collectieve deelname, worden er extra trainingen 

aangeboden. Dit is zowel gedaan voor baanwedstrijden, indoorwedstrijden maar ook voor de cross. 

 

Trainingen 

 Gedurende het jaar zijn verschillende Corona-maatregelen van kracht geweest die invloed hebben gehad op de 

invulling van de trainingen. Hier zijn trainers zo goed mogelijk mee omgegaan om trainingen aan te kunnen 

blijven bieden waar het mogelijk was. 

 De werpgroep heeft het geheel 2021 zonder trainer moeten stellen. 

 Trainingsdag met voormalig Nederlandse toppers. Op 28 maart hebben Marloes Strooper (meervoudig 

Nederlands kampioen hoogspringen), oud-hordeloper Marcel van der Westen (deelnemer Olympische Spelen in 

Peking), Patrick Snoek (meervoudig Nederlands kampioen 200/400m) en Bjorn Blommerde (meervoudig 

Nederlands kampioen speerwerpen) op onze atletiekbaan clinics gegeven aan wedstrijdgerichte pupillen van 

THOR. Hierbij waren ook wat atleten van andere verenigingen uitgenodigd.  

 

Prestaties  
2021 was een jaar waarin weinig wedstrijden hebben kunnen plaatsvinden. Vrijwel het gehele winterseizoen 2020-

2021 is door Corona-maatregelen geschrapt en ook het 1e deel van het zomerseizoen 2021 bestond alleen uit 

onderlinge (test-)wedstrijden. In het 2e deel van het zomerseizoen konden wedstrijden met wat aanpassingen 

georganiseerd worden, tot net de eerste wedstrijden van winterseizoen 2021-2022. De laatste 2 maanden lagen de 

wedstrijden weer volledig stil. 

Toch zijn in 2021 een aantal clubrecords verbeterd en zijn podium-plekken behaald in belangrijke wedstrijden. 

Hieronder een opsomming van deze prestaties. 

 
Clubrecords in 2021: 

 cat Onderdeel prestatie naam plaats datum 

MPC Baan Kogelstoten 5.97m Lotte vd Biggelaar Barendrecht 28-08-21 

JPC Indoor Hoogspringen 1.00 m Ian Hasselton Bergen op Zoom 30-10-21 

JPB Indoor Kogelstoten 6.38 m Thomas Blom Bergen op Zoom 30-10-21 

MDJ Baan Hoogspringen 1.60m Mila van Mook Dongen 4-07-21 

MDJ Baan Kogelstoten 12.18m Mila van Mook Dongen 4-07-21 

VSen Baan 7-kamp 4945 pnt Amy Hasselton Breda 25/26-6-21 

M45 Baan 100m 12.62s Bart van Oppen Dongen 4-07-21 

M45 Baan 3000m 9.42.10 min Fedor Wesseling Roosendaal 17-07-21 

V55 Baan Kogelstoten 11,11m Yvonne van Arendonk Hengelo 19-09-21 

V55 Baan Discuswerpen 28,00m Yvonne van Arendonk Hengelo 19-09-21 

V55 indoor Kogelstoten 10,86 meter Yvonne van Arendonk Bergen op Zoom 18-12-21 

M65 Weg 10 km 41,58 min Chris Wouters Hem 29-08-21 
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Podiumplaatsen in 2021: 

Nederlands Kampioenschap 

 

 
Zuid-Nederlands kampioenschap 

 

 
Brabants kampioenschap 

  

 

Georganiseerde wedstrijden (met inspanning werkgroep jury en/of WWO) 
27 feb  Clubkampioenschappen cross tijdens regulier trainingsmoment (101 deelnemers) 

3 apr  Testwedstrijd pupillen (56 deelnemers) 

17 apr Op verschillende dagen in die week 1e ronde virtuele competities C/D-junioren (iedere club op eigen baan) 

(52 deelnemers) 

29 mei Op verschillende dagen in die week 2e ronde virtuele competitie C/D-junioren (43 deelnemers) 

17 jul  Testwedstrijd C/D-junioren (34 deelnemers) 

17 okt  Clubkampioenschappen baan (98 deelnemers) 

  

Mila van Mook MJD Hoog 1,55m 1e 12-9-2021 Amsterdam
Yvonne van Arendonk V55 Kogel 11,11m 1e 19-9-2021 Hengelo
Kiki Hendriks IPC 62 100m 14.53 1e 26-9-2021 Eindhoven
Kiki Hendriks IPC 62 200m 30.34 1e 26-9-2021 Eindhoven
Sierd Sikkema M45 Marathon 2.36.11 1e 17-10-2021 Amsterdam
Norman van Mook M45 Kogel 12,68m 2e 18-9-2021 Hengelo
Jeanine van Overveld V60 800m 3.17,60 2e 19-9-2021 Hengelo
Erik de Haan M45 Kogel 11,83m 3e 18-9-2021 Hengelo
Erik de Haan M45 Discus 35,87m 3e 18-9-2021 Hengelo
Yvonne van Arendonk V55 Discus 28,00 m 3e 19-9-2021 Hengelo
Fedor Wesseling M45 Marathon 2.40.37 3e 17-10-2021 Amsterdam

Erik de Haan Msen Kogel 12,39m 2e 29-8-2021 Best
Erik de Haan Msen Discus 35,01m 3e 29-8-2021 Best

Mila van Mook MJD Kogel 11.20m 1e 4-9-2021 Rijen
Lotte vd Biggelaar MPC meerkamp 1e 11-9-2021 Bergen op Z
Zara Suijkerbuijk MPMini meerkamp 1e 11-9-2021 Bergen op Z
Mila van Mook MJD 60m 8.65 s 2e 4-9-2021 Rijen
Mila van Mook MJD Hoog 1.45 m 2e 4-9-2021 Rijen
Jamie van Steen JJC 800m 2.15.44 2e 4-9-2021 Rijen
Max van der Boom JJD Kogel 8,70m 2e 4-9-2021 Rijen
Vic Gerdes JPC meerkamp 2e 11-9-2021 Bergen op Z
Annelin vd Biggelaar MPA meerkamp 2e 11-9-2021 Bergen op Z
Meike Terhell MPC meerkamp 2e 11-9-2021 Bergen op Z
Marit Verschuren MJD Discus 20,90m 3e 4-9-2021 Rijen
Max van der Boom JJD discus 20,10m 3e 4-9-2021 Rijen
Max van der Boom JJD Speer 28,35m 3e 4-9-2021 Rijen
Thomas Blom JPB meerkamp 3e 11-9-2021 Bergen op Z
Lieke vd Veer MPMini meerkamp 3e 11-9-2021 Bergen op Z
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Activiteiten 

 Alternatieve wandel 2-daagse. Wegens de afgelasting van de Avondvierdaagse hebben de trainers van de 

pupillen eind mei een alternatieve wandel 2-daagse georganiseerd waaraan bijna 80 pupillen hebben 

deelgenomen.  

 Zomerafsluiting met een Zweeds loopspel inclusief stormbaan voor pupillen rondom de atletiekbaan en de 

stormbaan op het BSC-terrein voor de junioren.  

 THOR-kamp. Na een jaar afwezigheid vanwege Corona-maatregelen kon dit jaar de traditionele afsluiting van 

het zomerseizoen in de vorm van het THOR-kamp in Loon op Zand weer doorgaan. Met medewerking van 

prachtig weer hebben 79 kinderen genoten van een sportief en vooral gezellig weekend. Dit jaar was het thema 

‘Kerst’, met veel foute kersttruien tot gevolg. 

 Taai-taai loop met daarbij de sinterklaasviering voor de pupillen. Waarbij uiteraard 7 Roet Pieten aanwezig 

waren.  

 Schaatsen. Op 18 december heeft de jeugd van THOR laten zien dat atletiek de basis is voor alle sporten. In 

plaats van een bostraining gleden die dag 80 atleten soepel over het ijs van de ijsbaan op het Kadeplein.  

  

  



 
THOR jaarverslag 2021 

Pagina 32 

 

  

 

Jaarverslag afdeling Recreatie 

Inleiding 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben we te maken gehad met coronamaatregelen die niet alleen het 

reguliere aanbod maar ook de bijzondere activiteiten van onze afdeling nadelig hebben beïnvloed. Dat betekende 

helaas ook verder ledenverlies, hetgeen weer gevolgen had voor de hoogte van de contributie in 2022. 

 

Bestuur 
Het jaar 2021 kon worden gekarakteriseerd als een jaar dat we een nieuwe voorzitter konden begroeten. Paul van 

Oers nam de voorzittershamer over van interim-voorzitter Ronny Weemaes. Aan het einde van het jaar dienden zich 

2 kandidaten aan in de personen van Rudy Weemaes en Leo Hoogervorst om in 2022 respectievelijk de functie van 

secretaris en penningmeester van Cor van Nispen en Thieu van Zundert over te nemen. 

De bestuursleden Toon van der Burgt en Miguel Martinez, tevens voorzitter trainersoverleg, completeerden het 

bestuur. De voornaamste taak van het bestuur was het tweede coronajaar in goede banen leiden. Ook ging veel 

aandacht naar nieuw beleid dat vooral gericht was op ledenbehoud en werven van nieuwe leden.  

 

Verloop aantal leden  
Het aantal leden binnen onze afdeling was per 1-1-2021 in totaal 383. In 2021 kwamen er 31 nieuwe leden bij en 

zegden 56 leden hun lidmaatschap op. Dat betekent dat er aan het eind van 2021 in totaal 358 leden waren, 

verdeeld over 166 mannen en 192 vrouwen. 

   
Financieel overzicht 
 
Afdelingsuitgaven  Afdelingsontvangsten  
    
Trainersvergoeding € 13664,40 Trailrunsbijdrage € 27,00 
Opstapcursus € 878,56 Aut. Inc Opstartcursus € 1900,00 
Opleidingen € 2400,00 Autom. Incasso 4MB € 200,00 
Reiskosten € 489,18 4MN bijdrage € 200,00 
Licentiekosten € 285,00   
Diversen € 484,87   
Bankkosten € 63,57   
Vergaderkosten € 112,16   
Wintercompetitie € 163,26   
Reumagroep € 0,00   
Eglantiergroep € 41,60   
Trailtraining € 432,00   
Totaal uitgaven € 9014,60 Totaal ontvangsten  € 2327,00 
    
Saldo afdelingspas € 5,82   
Eindsaldo € 25,77   
    
Voorschotten etc.    
Eindsaldo 2020 € 1435,79   
Saldo afdelingspas € 133,40   
Voorschot 1-1-2021 € 4500,00   
Voorschot 1-7-2021 € 3000,00   
Voorschot 1-10-2021 € 6000,00   
Voorschot 22-10-2021 € 1000,00   
Voorschot 9-11-2021 € 650,00   
Totaal voorschot € 6719,19   
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Coronajaar in vogelvlucht 
Zoals in de inleiding al aangegeven was het trainingsaanbod van de afdeling recreatie door de coronamaatregelen in 

2021 beperkt. Pas eind maart kon er voorzichtig met trainingen worden opgestart. Dat betekende lopen in groepjes 

van 4, de tribune als vervanger van het THOR-honk en verzamelen en starten in aparte startvakken voor de 

verschillende niveaugroepen. Gelukkig kon er eind mei alweer gebruik gemaakt worden van het THOR-honk maar 

nog niet van de kantine. Vanwege de corona werden maatregelen ingevoerd zoals controle QR-vaccinatie codes en 

dragen van mondkapjes. Uiteraard kon de Halve marathon van Roosendaal niet doorgaan, maar de trailrun- en 

marathontrainingen (kustmarathon) startten van lieverlee weer op. In het najaar werden de coronamaatregelen 

verder versoepeld en ontstonden er weer mogelijkheden om een Open Dag en zelfs her- en opstartcursussen te 

organiseren. Ook de kantine werd weer in gebruik werd genomen zodat het trainersuitje van deze ruimte kon 

profiteren en er weer fysiek trainersoverleg kon plaatsvinden. Net voor de kerst waren we door het nieuwe erg 

besmettelijke Omicron virus weer terug bij af en lagen de activiteiten voor de zoveelste keer stil. 

 

Opstartcursus 2021 
Het jaar 2021 zal ons nog lang heugen! De maatschappij werd volledig ontwricht door lockdowns, steeds wisselende 

coronamaatregelen, waarvan de uitleg meer onduidelijkheden opriepen dan dat het duidelijkheid schiep! 

Traditiegetrouw zouden we in januari gestart zijn met onze vertrouwde en vermaarde Opstartcursus. De 

wenselijkheid daarvan deed zich in het licht van de teruglopende ledenaantallen sterk gevoelen! 

Helaas het was niet mogelijk! Dat weerhield ons er niet van om de ontwikkelingen rondom corona nauwgezet te 

volgen. We zaten als het ware op het vinkentouw om bij de eerste beste gelegenheid te gaan starten. 

De moed zonk ons wel eens in de schoenen toen duidelijk werd dat er nog steeds geen mogelijk was om 

verantwoord op te starten. 

Maar… de aanhouder wint! 

En toen de regels versoepelden grepen we onze kans en hielden op 3 september onze Infoavond. De belangstelling 

was matig, mede ingegeven wellicht door het feit dat menigeen nog een enigszins afwachtende houding aan nam. 

Maar op 15 september was het dan eindelijk zo ver en konden we met 24 deelnemers daadwerkelijk van start gaan. 

16 vrouwen en 8 mannen trokken de loopschoenen aan en gingen vol enthousiasme van start. We vormden twee 

groepen. 

Na de gebruikelijke 1 km testloop, die vol toewijding werd gelopen in een poging het beste uit zichzelf te halen, 

werden twee niveaugroepen gevormd. 

Met deze groepen werd het programma van de Opstartcursus volledig afgewerkt. 

Op 4 december werd de cursus traditioneel afgesloten met de afsluitende 6 km duurloop. Hiervoor was een nieuwe 

route uitgezet eindigend op en rond de atletiekbaan op ons sportpark. Gelet op de gelopen tijden mag deze route als 

uiterst geschikt worden gekwalificeerd. 

De deelnemers werden na afloop onthaald met een overheerlijke speculaaspop en werd bij eenieder een “gouden” 

medaille uitgereikt! 

Helaas konden we geen vervolgcursus – op naar de 10 km van Roosendaal – aanbieden. Maar de deelnemers 

stroomden in de bestaande D- en E-groep en werden daarin de eerste weken opgevangen door hun vertrouwde 

train(st)ers uit de Opstartcursus. Daardoor kon worden bereikt dat de overgang naar de reguliere groep zeer soepel 

en tot volle tevredenheid verliep. 

Met veel plezier denken we terug aan het doorzettingsvermogen en enthousiasme van de cursisten. 

Per 15 december konden we 16 nieuwe leden – 80 % van de deelnemers! - als nieuw lid van de THOR-familie 

registreren. 4 deelnemers waren al lid. 

3 deelnemers – 12,5% - moest helaas wegens blessures afhaken. Aan hen hebben wij een gratis deelname aan de 

OC2022 aangeboden. 
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Nieuw beleid 
Mede aangespoord door het hoofdbestuur heeft het bestuur van de afdeling recreatie zich gebogen over nieuw 

beleid en een aantal doelen gesteld voor 2021 en 2022. 

Tussentijdse evaluatie leerde dat de volgende activiteiten al gerealiseerd zijn: 

 Deelname aan de Open Dag van THOR op 13-11-2021 waarbij een nieuwe flyer voor de afdeling Recreatie is 

gebruikt 

 Herstarttrainingen hebben in het najaar van 2021 plaatsgevonden om leden met conditieachterstand na corona 

verantwoord te laten instromen 

 Middagtrainingen aangeboden toen avondtrainingen niet mogelijk waren 

 De naam THOR, in hoofdletters, is op verzoek van het hoofdbestuur structureel ingevoerd bij alle communicatie 

van de afdeling Recreatie 

 Vanaf het najaar 2021 verschijnt de nieuwsbrief op gezette tijden 

 Tijdens het trainersoverleg staat voortaan standaard een specifiek training technisch onderwerp op de agenda 

 Vorig jaar zijn 3 trainers de cursus voor niveau 3 gaan volgen. Hiermede wordt de interne deskundigheid van het 

trainerscorps vergroot. 

 De volgende doelen staan voor komend jaar nog op de lijst: 

 Weer oppakken van training aan specifieke doelgroepen; diabetes, reuma, depressie 

 Opstarten van speciale pagina’s op Facebook en Instagram voor de afdeling Recreatie 

 Weer organiseren van (interne) clinics in samenwerking met onder meer “Train de trainer”  

 Uitvoeren van het programma bedrijvensport dat mede door corona in de voorbereidende fase is blijven steken 

 Uitvoeren van een extra ledenwerfactie “Met THOR loop je verder”, in aanloop naar de halve marathon van 

Roosendaal 
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Jaarverslag afdeling Wandelen 

Er is dit jaar niet veel gebeurd op wandelgebied, Corona heeft flink huisgehouden. 
Geen enkele wandeltocht kon plaatsvinden en het wandelgebeuren stond op een zeer 
laag peil. 
 
Wel zijn er virtuele wandeltochten aangeboden, deze waren gratis. De routes moesten 
starten vanaf parkeerterrein De Lodge. De wandelaars kregen op verzoek een 
routebeschrijving toegestuurd, waarvoor ze een vrijwillige bijdrage konden storten. Op 
verzoek kregen ze zelfs een “herinnering”. We hadden geen inzicht in het aantal deelnemers. De totale opbrengst 
was € 90,00 (incl. gift van de fam. Knappers) 
 
Aantal wandelleden per 31 dec. 211 (mannen 88, vrouwen 123) 
Aantal KWbN-leden: 39 (13 mannen, 26 vrouwen) 
 
We hebben dit jaar niet vergaderd en via de mail werd mondjesmaat gecommuniceerd. 
 
Toen er weer gewandeld mocht worden, moest men inschrijven via “SuperSaaS”. Voor velen was dit een hobbel. 
Bovendien was het THOR-honk gesloten. 
 
De wandeltochten voor 2022 hebben we toch weer doorgegeven aan de KWbN. De afstanden hebben we wel 
aangepast; geen 40 km meer. We zullen weer moeten afwachten wat er door kan gaan en op welke wijze. 
 
José Deijkers geeft te kennen per 1 januari 2022 te stoppen. 
 
Samenstelling bestuur:  
Wil Pardon:  voorzitter/secretaris/coördinator wandeltochten, coördinator Silvestertocht, hoofdcoördinator 

Nieuwjaarswandeltocht 
Yvonne de Hoog:  penningmeester/secretaris/notuliste 
José Deijkers:   lid/hoofd inschrijftafel 
Frans Sloekers:  lid 
Johan Rijnvos:  lid/coördinator voorlopers dinsdag-donderdag en sportief wandelen/coördinator clinics 
Ton Wisse:   lid 
Jos Spooren:   lid 
Ton Bol/Ton Wisse:  coördinatoren zaterdag 
(Rinus Jaspers/Ronny Weemaes: resp. coördinatoren voorlopers zondag en woensdag en “wandelen met 
aandacht”) 
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Jaarverslag afdeling Nordic walking 

Leden, trainingen en trainers 
Het aantal leden bedraagt per 31 december 155. Dit betekent wederom een 
terugloop van een kleine 10 % 
Het sociale element van gezamenlijk wandelen is een belangrijke factor. Een kleine 
groep is competitief ingesteld en wil graag extra inspanning. 
Er mocht slechts in kleine groepen gelopen worden en alleen na inschrijving. In de maanden waarin wel gelopen 
mocht worden zijn we op dezelfde tijden blijven lopen als voor de Coronapandemie. 
Op de volgende dagen worden trainingen gegeven onder leiding van een gekwalificeerde trainer: 
Dinsdag: 19.00- 20.30 uur, A/B- en C-groep 
Woensdag: 09.00 - 10.45 uur, A-, B-, C- en D-groep 
Donderdag: 13.30 - 15.00 uur en 19.15 - 20.45 uur, A/B/C groep 
Zaterdag: 09.00 - 10.30 uur, A-, B-, C-, D- en sportgroep 
Het deelnemersaantal bij de trainingen is drastisch afgenomen. De trainingen op woensdag en zaterdag worden het 
drukst bezocht. Vaak kwam je leden die niet via THOR wilden of durfden te lopen tegen op dezelfde tijden. 
Het trainersaantal is 20. Daarnaast is er nog een invalpool van 5 vrijwilligers Het aantal trainers dat daadwerkelijk 
inzetbaar was, is duidelijk lager, Dankzij de reserve voorlopers uit de invalpool en de bereidheid van een aantal 
trainers om vaker voor te lopen lukte het om alle trainingen met trainers in te roosteren. 
Een aantal trainers wilde alleen voorlopen als het aantal deelnemers beperkt was. 
Het werven en opleiden van nieuwe trainers blijft een aandachtspunt. We hebben 2 nieuwe trainers en er zijn er 2 
afgevallen. 
De trainers hebben tweemaal live vergaderd onder leiding van Marita Castenmiller. 
De jaarlijkse teamdag voor de trainers en reserve voorlopers heeft geen doorgang kunnen vinden. 
 
Activiteiten 
Op 7 nov was de ALV en hebben we het 15 & 1-jarig jubileum gevierd met een leuke activiteiten en een frietmaaltijd. 
Fred en Marita hebben een promotiefilmpje gemaakt en verspreid op social media. 
 
Cursussen 
Er zijn 3 cursussen gegeven door Marita Castenmiller, Karin Noorman en Elly de Wit. Dit heeft een paar nieuwe 
leden opgeleverd. Er is 1 opfrisles verzorgd. 
 
Communicatie 
In 2021 zijn per e-mail minder nieuwsbrieven naar de leden verstuurd vanuit de afdeling. Er werden wel maandelijks 
nieuwsbrieven verstuurd vanuit THOR, waarin de informatie vanuit de afdeling is opgenomen. Op de website zijn 
een aantal Workouts geplaatst en een aantal routes die men zelf kan lopen De websitepagina en Facebook wordt 
door de voorzitter onderhouden. Voor de trainers is een groepsApp in gebruik voor noodsituaties. Daarnaast hebben 
de diverse groepen eigen WhatsApp-groepen. 
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Bestuur 
Het bestuur is viermaal bijeengeweest. Het optimaliseren van de kwaliteit van de trainers, het promoten van Nordic 
Walking, rooster van aftreden, benaderen oud leden, jaarplan 2022, begroting 2022. Voor de vacature van secretaris 
heeft zich geen gegadigde gemeld. Dit is zorgwekkend en heeft onder andere een directe impact op het uitbrengen 
van de nieuwsbrieven. 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020: 
Voorzitter:   Fred Zacht 
Secretaris:   vacature 
Penningmeester:  Peter Verdonschot 
Trainers en trainingen:  Marita Castenmiller 
Lid:    Edward Bletterman 
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Jaarverslag Jeu de Boules “Les Thorquettes”  

Leden, Bestuur, Werkgroepen 
Op 31 december 2021 hebben we 82 leden. De laatste vijf 
jaar (31 december 2017 t/m 2021) is het ledental als volgt: 99 
– 106 – 105 – 92 – 82. In de coronajaren zitten we nu dus in 
een dalende trend. In 2021 zijn helaas vijf leden overleden, 
Piet Haast, Nico Könst, Rietje Konings, John Aarts en Wil Maas. 
 
Bestuursleden in 2021 waren: Ton Kunst voorzitter, Poula de Klerck secretaris, Isa van Zitteren penningmeester, 
Henny Jacobs en Dion van Tilburg.Het bestuur heeft in 2021 weinig kunnen vergaderen i.v.m. het sluiten van het 
THOR-honk door de Corona. Hierdoor heeft het bestuur 3 keer vergaderd in het Thor-honk op 25 mei, 3 augustus en 
14 december. Wanneer het nodig was werd in de pauzes even met elkaar overlegd. Het gehele jaar door is er 
intensief contact per e-mail geweest met elkaar. Bij alle bestuursactiviteiten vormen de vier speerpunten uit het 
beleidsplan 2019-2023 de rode draad:  

 behoud van de bestaande sfeer en cultuur 

 groei van het ledental 

 bevorderen van het verenigingsgevoel als leden van THOR 

 verhogen van het spelniveau 
 
Vergaderingen met het hoofdbestuur van THOR: 15 maart, 25 mei, 14 juli. 
 
In 2021 zijn de volgende werkgroepen actief geweest: Werkgroep Baan- en 
Tuinbeheer, Werkgroep Clinics, Activiteitencommissie/ Feestcommissie, Werkgroep 
Lief en Leed. 
 
Publiciteit 
We hebben een eigen website: www.roosendaaljeudeboule.tk, beheerd door Peter Hermans. Hierop is alle 
informatie van de pétanqueafdeling te vinden (activiteiten, berichten, nieuwtjes, foto's, uitslagen etc.). Ook via de 
website van arsv THOR (www.thor-roosendaal.nl ) is informatie beschikbaar. . 
 
Activiteiten, competities & toernooien 
De belangrijkste activiteit van Les Thorquettes door het jaar heen is onderlinge competities spelen. We spelen elke 
week op dinsdag- en donderdagmiddag onze winter- en zomercompetities. De competitie gaat in principe altijd door, 
mits er een voldoende aantal deelnemers aanwezig is. Dat betekent dat slechts heel af en toe, bij hondenweer, de 
competitiemiddag wordt afgelast. 
 
Onze activiteiten zijn in 2021, net als in 2020, weer flink beïnvloed door de maatregelen tegen de besmetting met het 
Corona virus. Om te beginnen hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering in januari niet kunnen houden met de 
gebruikelijke “volle bak” aanwezigen, een toast op de club én Krasnapolski (uit volle borst). De ledenvergadering is 
in februari digitaal gehouden. Onze carnavalsmiddag en het eiertikken met Pasen zijn niet door kunnen gaan. 
Na drie maanden lockdown, zijn we uiteindelijk op 6 april gestart met boulen, zij het met nog forse beperkingen. Zo 
mocht het aantal aanwezigen niet meer zijn dan 20 personen en was de THOR-kantine gesloten. En op 6 april was 
het nog super slecht weer ook. 
 
Toen de coronamaatregelen waren versoepeld (via 2 x 20 en 2 x 30 tot maximaal 50 personen) en het terras open 
was, zijn we op 1 juni gestart met onze zomercompetitie. Dikwijls hebben we daarbij van mooi weer mogen genieten. 
In plaats van de gebruikelijke 7 maanden, heeft deze zomercompetitie maar 5 maanden geduurd. Eind oktober 
waren de winnaars: 



 
THOR jaarverslag 2021 

Pagina 39 

 

  

 

Mannen: 1. Nino Vaudo 2. John Vissers 3. Dion van Tilburg. 
Vrouwen: 1. Joske Dietze 2. Wil Vink 3. Diny den Ouden. 
 

 
 

In de zomercompetitie konden we niet volledig gebruik maken van het competitieprogramma van Nico, We konden 
wel door de computer laten beslissen wie met wie en tegen wie, en op welke baan konden spelen, John Vissers was 
bereid om handmatig de scores te berekenen zodat we toch een competitielijst hadden. Ondertussen heeft Erik den 
Hollander veel tijd besteed om het programma van Nico te doorgronden, zodat wij dit voor de wintercompetitie weer 
kunnen gebruiken. 
 
De wintercompetitie is, zoals gebruikelijk, in november 2021 gestart. Helaas is die half december weer afgebroken 
door de landelijke lockdown.  
 
Dit jaar hebben we één clinic gegeven en wel voor rotary Donkenland op 14 juli. Clinics voor een school en voor de 
Roosendaalse mantelzorgers, die wel waren gepland, zijn helaas niet doorgegaan. 
 
Op 31 augustus hebben we met 40 deelnemers een zomertoernooi over 3 ronden gespeeld, dat ruim is gewonnen 
door Cor Posthumus. Tweede en derde ex aequo waren Nino Vaudo en Antoon van Hooijdonk. Het traditionele 
toernooi met de Ketsers uit Rucphen is dit jaar niet doorgegaan. 
12 leden van Les Thorquettes hebben meegedaan aan het Open Promotie Toernooi van de Brabantse Wal Masters 
bij Petangeske in Bergen op Zoom. 14 leden van Les Thorquettes hebben deelgenomen aan het Roosenboule 
Toernooi bij Bommequet in Roosendaal. 
 
13 november was een open dag gepland door THOR. Wij zouden een clinic verzorgen, met uitleg en de mogelijkheid 
om mee te spelen. Dit is voor onze afdeling uitgelopen op een grote teleurstelling. De mede geplande activiteit voor 
die middag ging niet door, waardoor het THOR-honk om 12 uur sloot. Onze aanwezige vrijwilligers hebben nog een 
potje gespeeld en zijn daarna noodgedwongen naar huis gegaan. 
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Veldonderhoud 
Dit jaar hebben we enkele keren veldonderhoud gedaan op een speelmiddag. Schoffelen, snoeien, krabben en 
wieden. Vele handen maken licht werk. 
 

 
 

Trainingen 
In juli en augustus hebben Nino en Ton een zestal trainingen gegeven, gericht op de techniek en tactiek van het 
spelletje. De door 17 boulers drukbezochte trainingen bestonden uit een warming-up, oefeningen plaatsen en 
tireren, een partijtje met verplicht overleg met de partner en als toetje soms “driebanden” (3 in de band) en een 
cooling-down. De laatste training bestond, door de regen, alleen uit theorie (evaluatie en situaties op het white-board 
in het THOR-honk). 
 

 
 

De deelnemers aan de trainingen waren enthousiast en hebben er naast het plezier ook nog wat van geleerd. Zeker 
voor herhaling vatbaar. 
 
Conclusie: 
2021 was door de Coronapandemie wederom een vreemd jaar, waarin door alle landelijke maatregelen, niet altijd 
ons geliefde jeu de boules kon worden gespeeld op de manier die we gewend waren. Er waren ook beperkingen in 
de contacten met elkaar, denk aan afstand houden, geen handen schudden, geen kantinebezoek. Het was ook een 
jaar waarin een aantal leden door al deze maatregelen hun lidmaatschap hebben opgezegd. 
 
Toch zijn we blij dat we dankzij de inzet van een grote groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers, en het 
enthousiasme van alle leden, toch enigszins tevreden kunnen terugkijken op het coronajaar 2021.  
 
Het bestuur van de afdeling Jeu de Boules, Les Thorquettes. 
Januari 2022.  
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Jaarverslag werkgroep De Halve Marathon van Roosendaal  

De virtuele editie van de Halve Marathon van Roosendaal is ‘fantastisch’ verlopen. Dat stelt Karin Bruijnincx namens 
de organisatie. “Uiteindelijk hebben er zo’n 570 deelnemers meegedaan en dat is echt heel veel voor een virtuele 
editie”, vertelt ze trots.  
 
Door de coronamaatregelen kon de Halve Marathon van Roosendaal dit jaar niet gelopen worden zoals andere 
jaren. Er werd een virtuele editie opgezet, waarbij de lopers een hele week de tijd kregen om hun afstand te lopen. 
“De mensen hebben echt verspreid over de hele week gelopen. Daar zijn we heel blij mee, want dat was ook echt de 
afspraak met de gemeente.” 
 
De hele week zag Karin dan ook mensen met een speciaal ‘Halve Marathon shirt’ door de straten van Roosendaal 
lopen. “Dat was ontzettend leuk om te zien, al lag het hoogtepunt wel echt op de zaterdag en zondag. Overal zag je 
mensen lopen met onze shirtjes en sommige mensen hebben gedurende de week zelfs meerdere keren gelopen om 
hun tijd te verbeteren.” Wel was het in het weekend, zoals alle jaren, weer ‘dramatisch weer’. “Onze editie staat echt 
bekend om het weer. De ene keer is het bloedheet en de andere keer stormt het, dus wat dat betreft was het als 
vanouds”, lacht Karin. “Het was klam, flink zweten en de mensen kwamen ontploft over de finish.”  
 
Speciaal voor deze editie waren er een aantal nieuwe routes uitgezet voor de lopers. Zo hoefden zij zelf niet na te 
denken over een mogelijke route en deelnemers die al jaren meedoen, kregen hierdoor de kans om een keer een 
andere route te lopen. “Die zijn enorm goed bevallen. We hadden een route vanuit Vierhoeven, maar ook één vanuit 
de parkeerplaats bij De Stok. Vooral die laatste is goed ontvangen bij de lopers en de supporters.”  
Bij die laatste kon de organisatie gebruikmaken van faciliteiten van Bravo24 voor onder andere de lunch met 
sponsoren en de bedrijvenloop. “En we mochten daar, omdat het eigen terrein is, wel een finishboog wegzetten”, 
vertelt Karin. “We willen de horeca op de markt zeker niet passeren, maar we hebben dankzij corona wel gemerkt 
dat dit ook een hele fijne plek is om te starten. Daarnaast hebben we grote plannen voor komende jaren met 
mogelijk een tribune en een VIP-tent en dat kan je niet allemaal in de binnenstad kwijt.” 
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Jaarverslag werkgroep Avondvierdaagse 

 

 
A4D 2021: Coronamaatregelen verbieden doorgang 
 
Werden we in 2020 halverwege onze voorbereidingen nog verrast door een onverwachts opduikende 
coronapandemie, de vooruitzichten voor een mogelijke organisatie in 2021 waren dermate onzeker dat we niet eens 
met voorbereidingen zijn begonnen. 
Doordat er maar geen einde kwam aan de voortdurende onzekerheid werd al vrij snel duidelijk dat een A4D geen 
haalbare kaart zou worden en in maart 2021 namen we het besluit om er definitief af te zien. 
 
Werkgroep A4D 
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Jaarverslag werkgroep Barbeheer 

Het kalenderjaar 2021, misschien is het beter om te spreken van het coronajaar 2021, zal een jaar zijn dat ons nog 
lang zal heugen. Het werd een jaar waarin strenge lockdowns en versoepelingen elkaar regelmatig afwisselden. De 
steeds weer wisselende voorschriften brachten het nodige denkwerk met zich mee om datgene wat wel mocht 
optimaal in praktijk te brengen. 

De eerste twee maanden van 2021 zaten we in een strenge lockdown: THOR-honk gesloten en op het sportpark 
waren alleen jeugdactiviteiten toegestaan. 

Half maart kwamen de eerste kleine versoepelingen maar die resulteerden jammer genoeg nog niet tot het 
openstellen van onze kantine. 

Omdat we nog met een grote voorraad drank zaten en het einde van de diverse houdbaarheidsdata naderde, 
organiseerden we in april een bier- en frisdrankpakket-actie. Voor een speciale prijs konden leden onze voorraad 
drank overnemen. De bierpakketten vlogen de deur uit, voor de frisdrankpakketten was de belangstelling beduidend 
minder. 

In april gloorde er hoop aan de horizon: er werd voorzichtig gesproken over het openen van de horecaterrassen. Op 
19 mei ging ons terras open en vanaf 5 juni mocht het hele THOR-honk weer gebruikt worden.  

 

 

 

 

Voor onze kantine golden wel eenrichtingsverkeer, verplichte mondkapjes + de 1,5m afstand, waardoor we maar 40 
personen in onze kantine konden plaatsen. 

Vanaf 1 juli waren we verplicht om € 0,15 statiegeld in rekening te brengen bij onze waterflesjes en sportdrankjes. 
We meldden ons aan als inzamelpunt, waardoor onze leden met het inleveren van het lege flesje THOR met het 
statiegeld konden sponsoren. Alle kleine beetjes helpen. 

Eind juli werd de kantine sfeervol oranje gekleurd voor de sportevenementen die op punt van beginnen stonden: EK-
voetbal, Olympische Spelen, Tour de France. 

In september werden er weer strengere coronaregels ingevoerd: nieuw was de verplichte controle op een corona-
toegangsbewijs (CTB). Met het invoeren van kaartjes met een paraaf wisten we deze tijdrovende controle tot een 
minimum terug te brengen. Gelukkig lukte het ons om voor elke controlemoment een vaste controleur te vinden die, 
door het principe van herkenning, garant stond voor een vlotte doorstroming bij binnenkomst. 

In de maanden november en december voerden we een pilot uit met een wijziging van het openen van het THOR-
honk. Het openen van het THOR-honk werd nu in handen gelegd van trainers/ voorlopers van onze afdelingen. De 
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pilot slaagde, tot grote tevredenheid van de barvrijwilligers, en eind december werd besloten dat het openen van het 
THOR-honk op deze nieuwe wijze standaard werd. 

Vanaf november werd er na het openen van de toegangsdeur een metalen strip in de deur geplaatst waardoor die 
niet meer terug in het slot kon vallen en slijtage aan het deurslot + het nodige warmteverlies tot een minimum 
werden beperkt. 

In de loop van november werden de coronamaatregelen weer aangescherpt. Sportaccommodaties moesten om 
17.00 uur sluiten. Onze kantine moest dus ’s avonds weer op slot. 

Het jaar 2021 werd dus min of meer weer in mineur afgesloten en in die mineurstemming verkeerde ook onze 
penningmeester toen hij de balans opmaakte van de barinkomsten in 2021. 

Werkgroep barbeheer 
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Jaarverslag tuchtcommissie 

De tuchtcommissie bestaat eind 2021 uit de volgende leden: 

 Waarnemend voorzitter  : Wybe van der Kolk (Afdeling Recreatie) 

 Secretaris/Penningmeester. : Nanny Huijsmans (Afdeling Nordic Walking) 

 Lid    : Mieketrien van Antwerpen  

       (Afdeling Wandelen+Nordic Walking) 

 Lid    : Agnes Voorbraak (Afdeling Nordic Walking) 

 Lid    : Miguel Martinez (Afdeling Recreatie) 

 Lid    : Harry Kemperman (Afdeling Nordic Walking) 

 Lid    : Marinus Huige (Afdeling Recreatie) 

 

In 2021 zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot de tuchtcommissie: Harry Kemperman en Marinus Huige. 

Mieketrien van Antwerpen was in 2019 en 2020 beperkt inzetbaar maar is inmiddels volledig inzetbaar. 

Hiermee is de tuchtcommissie weer op sterkte zodat Wybe van der Kolk, die in 2021 nog als waarnemend voorzitter 

gefungeerd heeft, begin 2022 af kan treden. Miguel Martinez heeft toegezegd in 2022 als waarnemend voorzitter te 

willen fungeren maar vanwege de vele functies die hij al vervult bij THOR, dit na 2022 wel over te willen dragen aan 

een nieuwe kandidaat. 

Op de website van THOR (http://www.thor-roosendaal.nl) komt men bij de tuchtcommissie via het op tabblad: 

SPORTVEILIGHEID in het hoofdmenu. In het drop-down-menu kun je dan: tuchtcommissie kiezen. 

Hier wordt een korte uitleg gegeven waarom de tuchtcommissie opgericht is. Het tuchtreglement kan via een extra 

link opgevraagd worden.  

Ook wordt de vertrouwenscontactpersoon vermeld en wordt het email- adres van de VCP van THOR vermeld. 

De tuchtcommissie zelf is te bereiken via emailadres: tuchtcommissie@thor-roosendaal.nl 

In het verenigingsjaar 2021 is tweemaal regulier vergaderd op 17 maart en op 28 september. Verder waren er twee 

extra vergaderingen: op 2 juni ter kennismaking met twee nieuwe leden, Harry en Marinus, en op 2 november een 

vergadering over de visie van de huidige, deels vernieuwde, tuchtcommissie op de taken van de tuchtcommissie 

 In 2021 is er overleg geweest met bestuur en de VCP over de sociale en fysieke veiligheid. Er is een stuk 

geschreven over dit onderwerp door de tuchtcommissie en gepubliceerd in de nieuwsbrief. 

 Er zijn in 2021 verschillende presentaties geweest bij trainersoverleggen om uitleg te geven over de functie van de 

tuchtcommissie en om meer bekendheid te geven aan het bestaan ervan. Bij de afdelingen waar dit nog niet is 

gebeurd, zal dit in 2022 gebeuren. 

Verdere thema’s en vergaderpunten worden niet openbaar gemaakt. De commissie baseert zich hierbij op de 

privacywetgeving en de statuten van de commissie. De afspraak is dat de tuchtcommissie, noch intern binnen THOR 

noch extern buiten THOR communiceert, maar dat dit een primaire verantwoordelijkheid is van het hoofdbestuur.  

  

Namens de tuchtcommissie, 

4 april 2022 

Nanny Huijsmans, 

Secretaris tuchtcommissie THOR 
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Jaarverslag beheer verenigingswerk 

Dit jaar wederom besloten om de verplichting tot het verrichten van verenigingswerk niet te hanteren, i.v.m. uitgevallen 

trainingen en evenementen. Want als we van alle leden verlangen dat ze iets doen, dan moet er ook voldoende werk 

zijn om te verdelen. Met het wegvallen van zo’n beetje alle evenementen konden we dat niet. 

Natuurlijk moest er wel het nodige werk verzet worden, want ook al liggen activiteiten stil, de club moet wel draaiende 

gehouden worden. En dat doe je niet door alleen maar contributie te innen. 

Zo zijn de jeugdtrainers en assistenten het hele jaar door training blijven geven. En ook trainers van de andere 

afdelingen hebben een groot deel van het jaar training gegeven. Nu krijgen onze trainers daar een kleine 

trainersvergoeding voor, maar die is beslist niet marktconform. Bovendien hebben zij regelmatig overleg vanuit THOR 

en worden ze geacht hun kennis op peil te houden door bijscholing. Die uren worden niet vergoed en tellen dus mee 

als vrijwilligerswerk. 

Je zou het misschien niet verwachten, maar de ledenadministratie o.l.v. Rudy Weemaes ging ook gewoon door, ook 

al waren er nauwelijks nieuwe leden te verwelkomen. Het was voornamelijk jeugd die toetrad tot de THOR-gelederen. 

En…20% van de leden zegden hun lidmaatschap de afgelopen 2 jaar op. Daar zit uiteraard een administratieve 

afwikkeling aan vast. De administratie, uitgifte en inname van de ledenpassen was in de vertrouwde handen van Anne-

Marie Sweere. 

De weinige schoolsportdagen die wél doorgingen werden begeleid door Ruud Woord, Frans van Geloven. Kees van 

Meer en Wil Siemons hebben af en toe ook bijgesprongen. 

Ria Cools maakte de uitgaande facturen en stuurde ze op via mail of post. 

De content beheerders van de website: Cindy Langenberg, Herman van Empel, John van Geel en Teus Klein. Met 

Jos de Nijs en Arno de Vries als hun vraagbaak. John Spruyt mag ik dag en nacht bellen voor allerlei zaken die met 

lay out, THOR-logo, ontwerp, drukwerk, etc. te maken hebben. 

En wat te denken van het onderhoud. Corona of niet; het onkruid groeit gewoon door. Maar dankzij de mannen van 

de onderhoudsploeg o.l.v. Ruud Woord werd het onderhoud bijna continue uitgevoerd, weliswaar in kleine groepjes. 

De ploeg bestaat naast Ruud uit: Frans van Geloof, Wil Siemons, Thieu van Zundert, Kees Nelissen, Geert de Graauw, 

Robert Buyle, Ton Wisse en Piet Keijsers. Cees Matthijssen en Rob van Mechelen waren ook bijna wekelijks rondom 

het THOR-honk en de atletiekbaan te vinden als stille krachten. Ger de Graaf helpt ons al jarenlang met alles wat te 

maken heeft met elektriciteit. Zijn zoon Martijn ondersteunt ons met het beheer van de beveiligingscamera. 

 

Wil Siemons 

 

Robert Buyle 
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Kleine klusjes in en rondom de bar nam door Gijs Kortekaas elke week voor zijn rekening en Jacqueline Tiberius deed 

de wekelijkse kascontrole. 

Het controleren van de QR-codes moest ook geregeld worden. Dankzij Ronny en Rudy Weemaes, Toon van Osta, 

Cor Kramer, Diederik van Hees, Marijke Eckhardt, maar ook dankzij de trainers van de afdeling recreatie, wandelen 

en Nordic Walking kon er goed gecontroleerd worden. Sommige leden vonden dat wel eens lastig, maar heel veel 

leden hebben het gewaardeerd dat we de regels zo strikt hanteerden. 

Bij de afdelingsbesturen werd druk overleg gevoerd over de mogelijkheden om de trainingen zoveel mogelijk door te 

laten gaan. Ook deze bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers. 

Tot slot natuurlijk de leden van het hoofdbestuur o.l.v. Willy Louwerse en vanaf 29 juni o.l.v. Fred Zacht die hun uiterste 

best hebben gedaan om de club boven water te houden. Penningmeester Frank Altena die als een leeuw bovenop de 

coronasubsidies zat en later dat jaar opgevolgd door Jos Smits (titulair). Deze mannen hebben werkelijk bergen werk 

verzet voor THOR! 

Ronny blijft zijn hele leven in THOR steken met allerlei taken. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en natuurlijk 

kan ik niet iedereen noemen, maar dat komt dan volgend jaar wel weer goed.  

Dank, dank, dank, dank aan iedereen die zijn/haar schouders onder de club heeft gezet! 

Namens de werkgroep: Anne-Marie Sweere, Ans Zacht, Jeroen Wezenbeek, Joke Kortekaas, Jos de Nijs, Jos Smits, 

Mieketrien van Antwerpen, Ronny Weemaes, Trudy van Tulder  

Yvonne Langen, coördinator verenigingswerk. 
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Dankwoord 

Graag wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan dit jaarverslag. Helaas heb ik van de afdelingen 

Werkgroep Wedstrijd Organisatie een Nieuwjaarsloop geen bijdrage ontvangen. Ook 2021 was een jaar waarin veel 

activiteiten niet door konden gaan en waarin een aantal keren de kantine met restricties open was of helemaal op slot 

moest. Laten we hopen dat 2022 een beter jaar zal worden! 

 
Dit verslag zal in de ALV van maandag 27 juni 2022 worden voorgelegd aan de leden ter goedkeuring. 

 
Nicole Sander 

Secretaris 

 

 
 

 


