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Verslag ALV/jaarvergadering d.d. 9 mei 2022

Fysiek aanwezig

: 3 bestuursleden (Suzanne Wesselingh, Erica Loendersloot en Tineke

Noorlander), Tineke van Kooten en Martine Immerzeel.
Aanwezig via Teams: 1 bestuurslid (Marina de Gier)
Afmeldingen: 3 leden, waarvan 2 leden als Kascommissie. De Kascommissie heeft vooraf
aan deze vergadering een e-mailbericht verzonden.

1. Opening
Suzanne opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat een ieder tijd vrij heeft gemaakt
om aanwezig te zijn.
2.

Ingekomen stukken
E-mail van de Kascommissie, zie punt 6.

3.

Mededelingen
Mededelingen zullen worden gedaan bij de betreffende agendapunten.

4.

Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk: Verslag goedgekeurd en vastgesteld.

5.

Financieel overzicht 2021
Tineke van Kooten licht het financieel verslag nog kort toe.
Lopende dit jaar is met het bestuur besloten dat er niet meer gereserveerd zal worden voor de
selectie. Deze reservering is in leven geroepen bij het opstarten van de selectiegroep (ten tijde
van Gerrie en Kim van de Bant). De kosten voor de selectie is geïntegreerd in de door de selectie
te betalen contributie. De reservering is in de loop der jaren overbodig gebleken. Wel wordt het
bestuur verzocht de contributie van de selectie nog even goed te controleren of deze per heden
ook nog steeds afdoende is.
Martine praat ons bij over de gang van zaken bij de selectie en verlaat vervolgens de
vergadering.
Tineke van Kooten wordt bedankt voor al haar werk in het afgelopen jaar.

6.

Verslag kascommissie
Bestond uit Jeannette van Roest en Fieke Noorlander.
De kascommissie schrijft het bestuur per e-mail het volgende:
“Aan het bestuur van Thor,
Afgelopen week hebben we de jaarrekening ingezien. Deze zag er netjes en goedverzorgd uit en
hebben we ondertekend.
We hebben naar aanleiding hiervan nog wat kleine punten ter bespreking op de ledenvergadering
(helaas zijn we beiden verhinderd):
- Het zou mooi zijn om de kosten voor lidmaatschap gelijk te houden.
- Mogelijk dat de sponsors nog wat actiever aangeschreven kunnen worden. Al een klein bedrag
helpt om de vereniging in stand te houden zonder de kosten van lidmaatschap te verhogen.

- Voor steeds meer ouders zijn de kosten moeilijk of niet op te brengen. Zou het een optie kunnen
zijn om bijvoorbeeld op het inschrijfformulier of de website te attenderen op t bestaan van het
sportfonds?
Goede vergadering gewenst.
Met vriendelijke groet,
Jeanette van Roest
Fieke Noorlander”
Het bestuur zal bezien of het lukt om verwijzing naar het Sportfonds op het inschrijfformulier te
plaatsen. Ook zal het bestuur bezien hoe op een goede manier bedrijven op het eventueel
sponsoren van Thor kan worden gewezen. Wellicht noemen bij de komende uitvoering?
Misschien ook op facebook delen?
De kascommissie wordt bedankt en aan het bestuur wordt decharge verleend.

7.

Vaststellen contributie per 1 juli 2022
Gezien het resultaat en de begroting van 2022 zal er geen contributieverhoging plaatsvinden en
zal deze vanaf 1 juli 2022 wederom gelijk blijven.

8.

Begroting 2022
Tineke van Kooten licht de begroting nog kort toe en meldt dat het wel een schatting blijft. Mede
omdat niet alle sponsorgelden ontvangen zijn naar aanleiding van de recente sponsoractie onder
de jeugdleden. Ook wijst zij erop dat bij meer leden er wel meer contributie binnenkomt, maar
wellicht ook meer kosten gemaakt dient te worden qua zaalhuur en vergoeding van de leiding.
Met de begroting wordt ingestemd.

9.

Jaarverslag 2021
Ter kennisname. Deze wordt goedgekeurd. Tineke Noorlander wordt bedankt voor het opstellen
ervan.

10. Bestuursverkiezing
Lopende dit seizoen is Erica Loendersloot (tussentijds) gekozen als bestuurslid, na een
aangekondigd bezwaartermijn van twee weken. Thans bestaat het bestuur uit Erica Loendersloot,
Marina de Gier, Suzanne Wesselingh en Tineke Noorlander. Na een herhaalde oproep heeft voor
deze vergadering zich gemeld als toekomstig bestuurslid: Serena Robijn.
De leden zijn over deze aanmelding geïnformeerd bij de uitnodiging voor deze vergadering. Er
zijn geen schriftelijke bezwaren tegen de benoeming van Serena Robijn ontvangen. Evenmin zijn
er tegenkandidaten gesteld, zodat ze ten tijde van deze vergadering als gekozen wordt
beschouwd.
11/12
Rondvraag
Geen.

13. Sluiting
De vergadering sluit om ongeveer 21.00 uur. Suzanne bedankt de aanwezigen voor hun inbreng
en aanwezigheid.

