
Algemene Ledenvergadering ARSV THOR, 27 juni 2022, 19.30 uur

Aanwezig zijn 39 stemgerechtigde leden

1. Opening en mededelingen

Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Nicole Sander is voor de eerste keer als secretaris live aanwezig. We wensen haar veel succes.

Voorzitter liep 26 juni tijdens de halve marathon door het centrum en hij voelde zich echt een

beetje trots. Net als overigens tijdens de avond4daagse. Een compliment voor alle vrijwilligers:

dat hebben we toch met z’n allen weer mooi gedaan.

Ons lid Amy Hasselton is vijfde geworden bij de meerkamp op de NK atletiek. Zij realiseerde

maar liefst 4 PR’s. Gefeliciteerd.

2. Ingekomen stukken

Van Rudy Weemaes: vragen n.a.v. wat besproken is op de ALV van december 2021.

De vragen zullen in de loop van de vergadering aan de orde komen.

3. Vaststellen notulen ALV 13 december 2021

Tekst:

agendapunt 2: Karstens moet zijn Carstens.

agendapunt 7: laatste zin van een na laatste alinea (‘Als deze mensen….. zijn’) moet weg.

agendapunt 8: na Begroting THOR centraal 2022, opmerking Ton Kunst: honk moet zijn

THOR-honk.

agendapunt 8 één na laatste alinea opmerking Tjeu Segers: er ontbreekt het woord ‘is’.

agendapunt 9, vaststelling contributie, midden op de blz.: ‘onderdekking’ moet zijn

onderbesteding. Laatste zin van deze alinea: … weinig tot geen verhoging…
agendapunt 11: tweede regel op deze pagina: wilden moet zijn wilde.

idem: na ‘Corona’ staat. Maar nu geef hij …, moet zijn …nu geeft hij…
N.a.v.

agendapunt 7: Alle voorstellen zijn besproken en in de vergadering van 11 mei 2022 aan de

afdelingsvoorzitters voorgelegd. Hiervan is verslag gemaakt.

agendapunt 11: Is het bestuur zich ervan bewust dat Jongmans, vertrouwenscontactpersoon,

naar Den Bosch is verhuisd en misschien zijn taak niet meer kan vervullen? Het bestuur weet

ervan.

4. Aanstellen stembureau.

Er is op dit moment geen aanleiding een stembureau aan te stellen.

5. Jubilarissen

Er is besloten de jubilarissen niet meer op een ALV te huldigen. Er ligt nu een concreet plan voor

dit jaar. Op zaterdag 10 september 2022 zal er voor alle jubilarissen van 2019 tot en met 2022

een gezellige middag/avond worden georganiseerd. Hierbij worden ook de vrijwilligers

uitgenodigd als dank voor het werk dat zij hebben gedaan.

Drie van de jubilarissen worden nu alvast genoemd: Ad de Kok (50 jaar lid), Marinus Jaspers. Hij
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kreeg 53 jaar geleden zijn jury diploma, we weten dus zéker dat hij toen al lid was, maar eigenlijk

is het langer. We weten dat niet precies, omdat in die tijd de ledenadministratie nog niet zo goed

op orde was. En Ans van Bastelaar die al 70 jaar lid is en dat is in onze vereniging nog maar één

ander lid gelukt!

6. Speld van verdienste

Jos Smits heeft een hele lange periode het penningmeesterschap op zich genomen in een tijd

waarin er veel is gebeurd. Samen met Johan Henken heeft hij veel voor elkaar gekregen:

verhuizing van de baan, aanleg van zonnepanelen, aanvankelijk gefinancierd door uitgifte van

ledencertificaten en andere zaken rond duurzaamheid. Voor de zonnepanelen werd uiteindelijk

ook nog de gemeentelijke subsidie ontvangen.

Jos besloot het penningmeesterschap op te geven, maar bleef wel de taken van penningmeester

vervullen tot er een nieuwe penningmeester was. Toch kwam hij terug als bestuurslid, maar niet

meer als penningmeester. Toen de toenmalige penningmeester vertrok, nam Jos de uitvoerende

werkzaamheden toch weer op zich. Kortom: hij blijft zich inzetten voor THOR en daarom heeft

het bestuur gemeend hem de speld van verdienste te moeten uitreiken.

7. Trekking nummer uit te loten ledencertificaten

Jos trekt het laatste cijfer van de ledencertificaten die dit jaar worden uitgeloot.

Het is nummer 5. Alle bezitters van certificaten met een nummer eindigend op 5 zullen in

september hun inleg terugontvangen, tegelijk met het dividend over het afgelopen jaar.

8. Overname ’t Witte Honk

Zie ook memo van 8 juni 2022 van het bestuur van THOR aan de leden van THOR.

In goed overleg heeft het bestuur van THOR besloten om ’t Witte Honk over te nemen van de

Vrienden van THOR. Dit betekent dat de kosten van onderhoud nu voor rekening van THOR

komen. Daar staat tegenover dat er geen huur meer wordt betaald voor het gebruik van ’t Witte

Honk.

De vergoeding voor de baanhuur die THOR jaarlijks van de Vrienden van THOR ontvangt, blijft

bestaan.

Rob van Mechelen vraagt wat dit voor de toekomst betekent?

Na overdracht (de ALV moet dit plan nog goedkeuren) moet worden bekeken wat er moet

worden gedaan om ’t Witte Honk zo lang mogelijk in stand te houden. En daarna zal er een plan

moeten worden gemaakt hoe ’t Witte Honk vervangen moet worden. Dit kan eventueel in

samenwerking met een andere partij.

Ton Kunst: er zijn piketpaaltjes verschenen op het terrein. Wat betekent dat?

Dit heeft te maken met de overdracht van de erfpacht. ’t Witte Honk is eigendom van de

Vrienden van THOR, maar de grond is in erfpacht.

Frank Altena (vm. Penningmeester): binnen nu en een paar jaar moet er een behoorlijk bedrag

worden uitgetrokken om ’t Witte Honk nog vijf tot tien jaar in stand te houden. De stichting VVT

meende dit niet voor zijn rekening te kunnen nemen.

Ronny Weemaes: en als onderhoud van het honk nu eens tienduizenden euro’s gaat kosten?

Bestuur: we proberen het zo lang mogelijk bruikbaar te houden. Met goed onderhoud kunnen

we het nog enige tijd extra rekken.

Is er een idee om altijd een krachthonk te houden? Ja, maar we hebben op dit moment zo weinig

bestuursleden dat het bestuur er op dit moment niet aan toekomt om na te denken over hoe,

extern of in eigen beheer, met of zonder derde partijen (bijv. andere sportverenigingen op

Vierhoeven).
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Daarom verzoekt het bestuur de ALV om toestemming voor deze overdracht. De ALV is unaniem

voor het voorstel en geeft het bestuur toestemming om met een notaris de overdracht te

regelen.

9. Evaluatie jeugdplan

Floris Terhell, voorzitter van de afdeling wedstrijdsport krijgt het woord. De afdeling

wedstrijdsport heeft een extra financiële bijdrage van de vereniging gekregen, met als

voorwaarde dat er per kwartaal geëvalueerd moet worden. We zijn in het laatste jaar van het

jeugdplan, De resultaten: er is meer maatwerk. Er zijn jeugdleden die heel goed hun best willen

doen om te presteren en jeugdleden die meer sociaal willen sporten. Daarom zijn er

verschillende trainingsgroepen. Oudere jeugd neemt  meer aan wedstrijden deel, meer dan

voorheen. Er worden ook beteren prestaties (dat was geen doel) geleverd: we hebben bijv. het

afgelopen weekeinde zes west-Brabantse kampioenen kunnen begroeten. Het west-Brabantse

team bestond voor het grootste deel uit THOR atleten. Er doen meer jongeren mee en het

niveau is hoger.

Een van de doelstellingen was ledenbehoud, maar toen kwam corona. Toch zijn er bij de jeugd

veel minder leden weggegaan dan bij de andere afdelingen.

Ook grotere wedstrijddeelname was een doelstelling. Maar in coronatijd zijn er nauwelijks

wedstrijden georganiseerd. Bij de onderlinge wedstrijden is de deelname wel gegroeid.

De verhoging van het niveau van de trainers door middel van het programma train de trainers

was in coronatijd ook niet zo vanzelfsprekend. Er is meer op individuele basis gewerkt, omdat

trainingssessies met meer mensen niet mogelijk waren.

Na afloop van het plan blijft de technisch coördinator als vrijwilliger bij de jeugd betrokken.

Tjeu Segers vindt dat de werving van jeugdleden wat onderbelicht blijft. Wat let ons om op

sportdagen folders uit te delen om kinderen, bijv. tegen gereduceerd tarief een jaar lang lid te

maken?

Floris Terhell: we zijn gestart met een groep mini’s (van 4 en 5-jarigen). Folders hiervan zijn

massaal tijdens de kidsrun uitgedeeld.

Het programma Sjors Sportief kan ook nieuwe leden opleveren.

Uit de vergadering komt de opmerking dat we wel moeten opletten dat we voldoende trainers

hebben om de aanwas te blijven bedienen.

Floris heeft het format van Jos Smits gebruikt voor de evaluatie. Dit is op de THOR-website

gepresenteerd.

10. Jaarrekening

Fitarena: In 2017 heeft het overlegplatform Vierhoeven de Fitarena gerealiseerd met behulp van

een subsidiebijdrage van de Gemeente Roosendaal. Het platform is geen juridisch lichaam en op

verzoek van het OPSV heeft ARSV THOR de subsidie op haar naam laten toekennen. ARSV THOR

verzorgt de administratie van de toegekende subsidie namens het overlegplatform. Daardoor

hebben wij, dus als beheerder, € 40.000 ontvangen.

De corona tegemoetkoming: hoe groot is het risico dat dit nog terugbetaald moet worden. Dit

risico is vrij gering. De afwikkeling van NOW is tot en met de zesde periode definitief toegekend,

alleen voor de zevende periode moet de definitieve afrekening nog plaatsvinden, het risico is dan

ook niet meer dan een paar duizend euro.

De aanvraag voor NOW-subsidie is nu ook opengesteld voor het eerste kwartaal 2022. Ook

hiervoor zal THOR een aanvraag indienen.

Coronakosten: er moesten in 2021 kosten voor medailles voor de halve marathon worden

afgeboekt, omdat deze niet meer te gebruiken waren.
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Gedurende 3 jaar, 2023 t/m 2025, zal jaarlijks een bedrag van maximaal € 20.000,- worden

ingezet om verdere verhoging van de contributie te voorkomen of t beperken, mits er geen

terugvordering van (een deel van) de corona subsidie zal plaatsvinden. Zo kan de contributie

minder stijgen (of wellicht gelijk blijven) ook als de kosten stijgen. Dit betekent niet dat we

besluiten de contributie te bevriezen op het huidige niveau. Als de ledenaantallen blijven

afnemen en de afdelingen niet voldoende aan bezuinigingen doen blijven de kosten stijgen.

Tjeu Segers: het voorstel om gedurende drie jaar € 20.000 in te zetten ter voorkoming van

verhoging van de contributie vindt hij niet verstandig. We kunnen in deze roerige tijden niet drie

jaar vooruitkijken. Hij stelt daarom voor om jaar op jaar te bekijken of het mogelijk is.

Rudy Weemaes vraagt zich af waarom het bedrag van de interne subsidie voor de jeugd

ontbreekt. Bestuur: er wordt geen geld overgemaakt naar de jeugd. Na ambitieuze plannen en

een ambitieuze begroting is het bedrag niet besteed.

Verslag van de kascommissie. De kascommissie bestaat uit Ronald van IJsselmuide, Ad van Hees

en Tjeu Segers. Penningmeester bij volmacht heeft de cijfers toegelicht. De boekhouding ziet er

zeer verzorgd uit en de gepresenteerde cijfers geven een getouw beeld van de financiële positie

van THOR. De kascommissie complimenteert hiermee de voormalige penningmeester en de

penningmeester bij volmacht.

De kascommissie wijst er nogmaals op dat het overleggen van de afdelingsadministratie een teer

punt blijft. Als de penningmeester alleen de bankmutaties ter beschikking heeft, zonder de

onderliggende administratieve bescheiden wordt de controle bemoeilijkt. Het ontbreken van

deze stukken is voor de kascommissie geen reden om de administratie niet goed te keuren en de

kascommissie adviseert de ALV dan ook om het bestuur te déchargeren.

Rob van Mechelen vraagt nog hoe de situatie rond de titulair penningmeester is met betrekking

tot de WBTR. Voorzitter licht toe dat de penningmeester penningmeester is bij volmacht. Er is

een volmacht opgesteld, waarin de verantwoordelijkheden zijn beschreven. Overigens heeft de

vereniging nog vier jaar de tijd om aan de WBTR te voldoen.

De ALV verleent décharge aan het bestuur.

Tjeu Segers en Ad van Hees willen nog een jaar lid zijn van de kascommissie. Ronald heeft zijn

drie jaar erop zitten, maar wil nog wel een jaar verder.

11. Voorstel beleggen

In de ALV van december 2021 is afgesproken dat het bestuur naar de volgende

besparingsmaatregelen zou kijken; de informatie is naar de afdelingen teruggekoppeld.

gezinskorting. Dit is al sinds jaar en dag vigerend beleid. Het bestuur heeft besloten dit niet te

wijzigen.

Interne subsidie jeugd. Op dit moment is er geen aanleiding om dit terug te schroeven. Het is

bovendien al aan het afnemen.

Verlaging van de baanhuur. Er is een aanvraag tot verlaging met een financiële onderbouwing,

waarin het percentage terugloop leden de basis vormt, ingediend bij de gemeente. Aanvankelijk

was het de bedoeling met een aantal verenigingen op Vierhoeven gezamenlijk een aanvraag in te

dienen, maar er bleef maar één vereniging over. Op het laatste moment is ook deze afgehaakt.

Het gaat om een reductie van € 17.000 voor drie jaar. Hierover is nog geen uitsluitsel. Wel is de

baanhuur over december 2021 en januari en februari 2022 terugontvangen.

Inzetten beleggen. Het is atletiekverenigingen toegestaan om te beleggen, mits de contributie

van het jaar waarin wordt belegd, niet wordt ingezet. Het bestuur heeft hiervoor een voorstel

ingediend. Rob van Mechelen denkt niet dat het gezien de huidige koersontwikkeling

aantrekkelijk is om nu in te stappen.
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En wat moet worden gedaan bij plotselinge grote uitgaven. Als de koersen dan weer zo

dramatisch laag zijn zoals nu? Toch uit het belegde vermogen betalen en je verlies nemen?

Frank Altena (vm. Penningmeester): de marktrente gaat nu omhoog. Het is misschien voordeliger

om een depositie voor 10 jaar aan te gaan. Ik zou adviseren op dit moment niet te gaan

beleggen.

Ronald van IJsselmuide (lid kascommissie): waarom zou je risicovol willen beleggen. Het gaat om

geld van leden. Daarmee wil je niet gokken. Het betalen voor geld dat bij een bank is gestald is

ook achterhaald. Zijn advies: niet doen.

Het voorstel wordt, gezien de stemming in de ALV, door het bestuur teruggetrokken.

12. Inzetten batig saldo

Het voorstel is dat het positief saldo van de afdelingen voor een deel mag worden ingezet voor

specifieke doelen, namelijk ledenbehoud en -ledenwerving en kwaliteitsverbetering. Het bestuur

vindt eigenlijk dat er iets van het positieve resultaat van de afdelingen ten goede mag komen aan

de leden van die afdeling.

De contributie minder laten stijgen dan op basis van de begroting nodig zou zijn is hierboven al

besproken. Het batig saldo wordt daar voor een deel al ingezet.

Het bestuur stelt voor om voor iedere afdeling maximaal € 1.000 (mits er een overschot is)

beschikbaar te stellen om op basis van een plan, in te zetten voor ledenbehoud en -werving of

kwaliteitsverbetering (in ruime zin).

Dit plan wordt aangenomen.

13. Jaarplan

Dit heeft de voortdurende aandacht in de vergaderingen die het bestuur vier keer per jaar met

de afdelingen heeft. De huidige actiepunten worden voortgezet, want ze zijn nog lang niet klaar.

Ledenwerving is het allerbelangrijkste.

De gymmers willen ook in de zomer doorgaan met gymmen.

De zorg wordt benaderd om te verwijzen naar de invloed van bewegen/sport voor de

gezondheid in het algemeen. Ook moet de zorg worden aangespoord om de patiënten te

attenderen op de goede invloed bij bepaalde aandoeningen. Bravis onderzoekt of er nog meer

aandoeningen dan alleen etalagebenen bij betrokken kunnen worden.

Rob van Mechelen: dit is wel een actie die lange adem behoeft! Een voorbeeld hiervan is het

fitakkoord, waarvan de vooruitgang niet is  zoals rob zou willen.

All stars athletics: misschien kan hier een nieuwe doelgroep van mensen die altijd aan atletiek

hebben gedaan en nu overdag tijd hebben, worden aangeboord.

14. Jaarverslag

Iedereen die zijn bijdrage heeft ingeleverd wordt van harte bedankt. Het ziet er weer

aantrekkelijk uit.

Het jaarverslag wordt door de ALV goedgekeurd.

15. Bestuursverkiezing

Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld. Het bestuur vraagt dan ook alle aanwezigen

nadrukkelijk of ze eens in hun eigen omgeving zouden kunnen kijken of ze mensen kennen die

een van de vacante functies zou kunnen vervullen.

Rob van Mechelen: het gebrek aan bestuursleden speelt in het hele land. Ook de AU is er volop

mee bezig. We moeten misschien toegroeien naar betaalde directeursfuncties. Dat moet dan

ook samengaan met een contributieverhoging. Een raad van ondersteuning/toezicht is ook een
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mogelijkheid om met een kleiner bestuur toch een vereniging te besturen.

Tjeu Segers: met een paar verenigingen zou iemand ingehuurd kunnen worden om een aantal

taken voor verschillende verenigingen te doen.

16. Voorstellen van leden

Van Rudy Weemaes. Deze zijn hiervóór behandeld.

17. Rondvraag en sluiting

Rob van Mechelen: ik zou graag binnen niet al te lange tijd een voorstel willen zien van het

bestuur voor de instandhouding van ’t Witte Honk op de lange termijn.

Het bestuur zal hier in een volgende vergadering op terugkomen.

idem: Rob memoreert nog even dat het THOR-honk 20 jaar bestaat.

idem: Wil graag als erelid het bestuur bedanken voor al het werk dat het heeft gedaan, zeker als

we bedenken dat de bezetting zo gering is. Aanvullend hierop wil hij toch nogmaals oproepen

om mensen te zoeken die bereid zijn om een aantal taken op zich te nemen.

Voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor de inbreng. Hij hoopt allen weer te

ontmoeten op de ALV van het eind van dit jaar.

De volgende ALV zal plaatsvinden op maandag 28 november 2022, 19.30 u in het THOR-honk
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