
 
 
  
 

  
 verslag jaarvergadering d.d. 6 juni 2018  
 

Aanwezig :  4 bestuursleden, Tineke van Kooten, Rensina Immerzeel, Lennie van den Herik 
en Kimberly de Jager (als leiding) 

 Afmeldingen: drie leden en Cristel (leiding) 

 
1. Opening 

Kees opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

2. Ingekomen stukken 
Geen. 
 

3. Mededelingen 
Cristel en Kimberly zijn dit jaar beide een nieuwe opleiding gestart. Soms dient een les 
verschoven te worden of wordt voor vervanging gezorgd door één van beiden i.v.m bij voorbeeld 
toetsen e.d. 
De kleutergroep is dit jaar behoorlijk gegroeid, van nog geen tien kleuters naar ruim twintig. In de 
gaten zal worden gehouden of de groep gesplitst dient te worden in het nieuwe seizoen.  
Het ledenstand blijft stabiel, ± 90 leden. 
Per vergadering wordt door het bestuur het saldo op de bankrekening in de gaten gehouden, 
alsmede het aantal leden. De financiële situatie van Thor blijft gelukkig redelijk stabiel.  
Zoals het er nu naar uitziet zal in het nieuwe seizoen de trainingstijden nagenoeg gelijk blijven. 
Alleen meisjes 3 zal verschuiven van de maandagavond naar de woensdagavond. Meisjes 1 en 2 
verschuiven een half uur naar voren op de woensdag. Meisjes 1 zullen trainen van 17.00 uur tot 
18.00 uur; meisjes 2 van 18.00 uur tot 19.00 uur en meisjes 3 van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

 
4. Verslag vorige vergadering 

Inhoudelijk: Verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Financieel overzicht 2016 
Tineke van Kooten licht de financiële stukken toe. Thor heeft in 2017 goed gedraaid. Het tekort is 
minder ten opzichte van 2016. Dit komt mede omdat de huur met ingang van 1 juli 2017 
aanzienlijk omlaag is gegaan. Naar aanleiding van de huur wordt nog even de vraag gesteld of 
het nu de bedoeling is dat de gebruiker van de zaal ook dient schoon te maken (bijvoorbeeld 
toiletten). Je laat een en ander wel netjes achter, maar betaalt wel huur voor de zaal en 
toebehoren, dus het lijkt ons dat het schoonmaken door de beheerder (De Drie Maenen) 
geschiedt. Een en ander zal besproken worden in het volgende gebruikersoverleg van het Rak. 
 
Tineke stelt voor het Eigen Vermogen in zijn geheel samen te voegen (Vermogen – 
reserververing toestellen – reservering selectie). Hiermee wordt ingestemd. In het verleden is dit 
gesplitst om zodoende subsidie te kunnen verkrijgen. Deze subsidie is komen te vervallen. 
  
Tineke van Kooten wordt bedankt voor al haar werk in het afgelopen jaar.  
 

6. Verslag kascommissie 
Bestond uit Piet Boer en Rensina Immerzeel. Rensina is aanwezig. De kascommissie heeft de 
financiële stukken gecontroleerd en goedgekeurd, waarbij Rensina opmerkt dat de administratie 
er keurig uitziet; alle bonnetjes en alle afschriften zijn aanwezig. 
De kascommissie wordt bedankt en aan het bestuur wordt decharge verleend.  
 

Opgericht 26 maart 1910 
Koninklijk goedgekeurd 29 april 1914 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 40464650 
Aangesloten bij het Rayon Lek en IJssel van district Zuid van de KNGU. 
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Er wordt naar gestreefd dat volgend jaar Rensina Immerzeel samen met een nieuw te benoemen 
persoon de kascommissie zal vormen. 
 

7. Vaststellen contributie per 1 juli 2018 
Tineke van Kooten stelt voor in ieder geval nog één jaar de contributie gelijk te houden. Het 
vermoeden bestaat dat Thor het komende jaar quitte zal draaien in verband met de verminderde 
huurprijs van het Rak. 
 

8. Begroting 2018 
De begroting spreekt voor zich. Ter toelichting wordt nog vermeld dat de leiding niet in loondienst 
is van Thor maar de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding verkrijgt van maximaal  
€ 1.500,00 per jaar. 
 
Met de begroting wordt ingestemd. 
 

9. Jaarverslag 2017 
Ter kennisname. Deze wordt goedgekeurd. 
Alice vraagt zich af in hoeverre het verplicht is voor onze vereniging een jaarverslag te maken. 
Net als het houden van een jaarvergadering. Zijn wij daartoe verplicht? 
Rivka zal nagaan waar we nu precies aan moeten voldoen, wat de minimale vereisten zijn.  
 

10. Bestuursverkiezing 
Lennie van den Herik heeft zich aangemeld om het bestuur te komen versterken. De leden zijn 
hierover vooraf geïnformeerd. Er zijn geen bezwaren binnengekomen, zodat Lennie als gekozen 
wordt beschouwd. Fijn dat het bestuur nu weer uit vijf leden bestaat. Lennie neemt ook haar 
kennis van jureren mee. Zij volgt thans via de GV Barendrecht een jurycursus. 

 
11. Uitslag enquête eventuele uitbreiding trainingsuren selectie 
 Door Cristel is een voorstel gedaan de trainingsuren van de selectie uit te breiden naar 4 uur (2x 

2 uur, op dinsdag en zaterdag) voor de oudste selectiemeisjes en 2 uur voor de jongste 
selectiemeisjes). Dit is door het bestuur voorgelegd aan (de ouders/verzorgers van) de 
selectiemeisjes. Op een enkel selectiemeisje na is het de voorkeur het aantal trainingsuren bij het 
oude te laten, dus voor de oudste selectiemeisjes op dinsdag 2,5 uur en voor de jongste 
selectiemeisjes op dinsdag 1,5 uur, met daarnaast voor de jongste selectiemeisjes ook een uur 
recreatietraining op woensdag. Omdat het belang van de leden voorop staat en onder andere de 
loonkosten ook aanzienlijk zullen stijgen bij uitbreiding van de lesuren, zal het bestuur de uitslag 
van de enquête volgen en zullen de trainingsuren derhalve niet worden uitgebreid. Tineke zal de 
uitslag aan Cristel berichten. 

 
12. AVG 

Alice heeft zich hierin verdiept. Het ledenprogramma, Digimembers, is veilig. Als tip van de 
KNGU krijgt iedere vereniging een A-4 op de website te plaatsen gewijd aan AVG, waarbij 
verklaard wordt dat zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens van de leden. Ook zal hieromtrent 
nog een mailtje naar alle leden worden gezonden. Belangrijk is dat alle mailtjes via BCC wordt 
verzonden (wat reeds wordt gedaan), zodat de mailadressen niet zichtbaar zijn. 
Ook zal voorzichtig worden gedaan met foto’s van leden. Leden mogen hierop niet duidelijk te 
herkennen zijn (bijvoorbeeld alleen foto’s op de rug genomen). 
 

13. Rondvraag 
Geen. 
 

14. Sluiting 
De vergadering sluit om ongeveer 20.40 uur. Kees bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en 
aanwezigheid. 

 


