
 

 

  

 
  

 Verslag ALV/jaarvergadering d.d. 20 maart 2023, aanvang 20.30 uur  

 

Fysiek aanwezig :  4 bestuursleden (Erica Loendersloot, Angelica Teunissen, Patricia van 

Wilgen en Tineke Noorlander), Tineke van Kooten, 1 lid van de Kascommissie 

(Muriel Mudde), Maaike van Blitterswijk, 1 trainer (Evert van Dam), 4 leden. 

Aanwezig via Teams: geen 

Afmeldingen: 2 bestuursleden (Serena Robijn en Annemarie de Mos) en 1 lid van de 

Kascommissie (Fieke Noorlander) 

 

 

1. Opening 

Tineke zit de vergadering voor en opent de vergadering. Zij heet iedereen welkom. Fijn dat een 
ieder tijd vrij heeft gemaakt om aanwezig te zijn. Een leuke opkomst dit keer. 
  

2. Ingekomen stukken 
Behalve aanmeldingen van leden voor deze vergadering zijn er geen inkomende stukken.  
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen overige mededelingen dan de mededelingen die zullen worden gedaan bij de 
betreffende agendapunten. 

 
4. Verslag vorige vergadering 

Inhoudelijk: Verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Financieel overzicht 2022 
Tineke van Kooten licht het financieel verslag nog kort toe. 
Met het bestuur is besloten dat er niet meer gereserveerd zal worden voor toestellen. Er wordt 
niet verwacht dat op korte termijn een grote aanschaf zal worden gedaan. De laatste jaren zijn 
toestellen aangeschaft met behulp van sponsorgelden. 
 
Opgemerkt wordt dat het grote verschil in contributie en huur ten opzichte van 2021 gelegen is in 
het feit dat 2021 nog een “coronajaar” was, waarbij een kwartaal geen contributie is geïnd en ook 
dat kwartaal geen huur in rekening is gebracht. 
Een lid vraagt naar de kosten van de springdagen, iedere deelnemer heeft toch entree betaald? 
Opgemerkt wordt dat dit kosten zijn gemaakt voor de aanschaf van kadobonnen voor de ouders 
die de hele dag een groep geleid hebben. Aangekaart wordt dat het wellicht netjes is om bij een 
volgend evenement waarbij de afstand best groot is een kilometervergoeding aan te bieden, 
althans de mogelijkheid om de reiskosten op te geven. We zijn hier wel terughoudend in, omdat 
Thor natuurlijk wel op haar financiën moet blijven letten. Dit zou dan wellicht dan weer leiden tot 
een (extra) contributieverhoging. 

 
Tineke van Kooten wordt bedankt voor al haar werk in het afgelopen jaar, maar ook voor de 
afgelopen 20 jaar. Zij krijgt een cadeau hiervoor overhandigd. Zij zal haar werk overdragen aan 
de nog te benoemen nieuwe penningmeester, Maaike van Blitterswijk. 
 

 
 

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. 
 



 Evert grijpt dit moment aan om Tineke van Kooten ook met een bos bloemen te bedanken. Ook 
richt hij het woord tot Tineke Noorlander, die na deze vergadering haar werk als bestuurslid zal 
neerleggen. Zij wordt bedankt voor al het werk dat ze heeft verricht al die jaren. Zij heeft Thor 
zelfs alleen draaiende weten te houden. Gelukkig was Tineke van Kooten er op dat moment wel 
om de financiën van Thor te beheren. 
 

6. Verslag kascommissie 

Bestond uit Fieke Noorlander en Muriel Mudde.  
Muriel neemt het woord namens de kascommissie. Er is niets aan te merken op de administratie. 
Het is heel inzichtelijk en het werd ook goed uitgelegd tijdens de kascontrole. Steekproefsgewijs 
heeft de kascommissie de stukken bekeken qua bij- en afschrijvingen en facturen. 
De kascommissie heeft vervolgens de financiële jaarstukken voor akkoord ondertekend.  
De kascommissie wordt bedankt en aan het bestuur wordt decharge verleend.  
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Muriel Mudde en een alsdan nog aan te wijzen 
(ouder van een jeugd)lid. 
 

7. Vaststellen contributie per 1 april 2023 
Tineke van Kooten licht toe dat een contributieverhoging noodzakelijk is, nu de huur- en de 
bondscontributie aanzienlijk zijn gestegen per 1 januari 2023. Als voorbeeld: vorig kwartaal 
diende aan de KNGU te worden afgedragen een bedrag van € 625,00. Dit kwartaal is afgedragen 
een bedrag van € 912,00. Genoemd wordt dat Thor wel aangesloten dient te blijven bij de KNGU, 
omdat anders niet meer voor wedstrijden kan worden ingeschreven en Thor dan ook zelf dient 
zorg te dagen voor verzekeringen. 
Het voorstel tot contributieverhoging van 10% per kwartaal (met een afronding naar € 0,50 of een 
hele euro) wordt aangenomen. 
Bij een vraag of het Sportfonds bekend is bij leden, wordt opgemerkt dat hiervan ook melding 
wordt gemaakt op het inschrijfformulier. Ook op de website van Thor wordt hierop gewezen. 

 
8. Begroting 2023 

Tineke van Kooten licht de begroting nog kort toe en meldt dat het wel een schatting blijft. 
Er is een tekort. Gevraagd wordt of wellicht aangeklopt kan worden bij de gemeente voor 
subsidie, of wellicht de Rabobank? Hoe zit het met sponsors? Hier gaat het bestuur over 
nadenken. Opgemerkt wordt dat de gemeente niet meer zomaar een subsidie verstrekt. Er dient 
iets gemeentebreed georganiseerd te worden; de kosten hiervoor kunnen dan worden 
gedeclareerd bij de gemeente. Bij de Rabobank kan men aankloppen als er een bepaald doel is. 

  
Met de begroting wordt ingestemd. 

 

9. Jaarverslag 2022 
Ter kennisname. Evert vraagt of bij de jongensgroep vermeld kan worden dat één jongen is 
doorgestroomd naar een andere vereniging waar op hoger niveau en vaker getraind wordt. Dit zal 
Tineke Noorlander aanpassen/aanvullen in het verslag. 
Voor het overige wordt deze goedgekeurd.  

 

10. Bestuursverkiezing 
Tineke Noorlander is aftredend en heeft reeds eerder aangekondigd zich niet meer herkiesbaar 
te stellen. Zij zal na deze vergadering haar bestuurstaken neerleggen. Haar taken zijn verdeeld 
onder de overige bestuursleden. De functieverdeling van de overige bestuursleden zal tijdens de 
eerstkomende bestuursvergadering worden vastgesteld en daarna worden gecommuniceerd naar 
de leden. 
Nu Tineke van Kooten ook stopt met haar werkzaamheden is een oproep gedaan voor een 
nieuwe penningmeester. Maaike van Blitterswijk heeft zich als kandidaat gesteld om het bestuur 
te komen versterken als penningmeester. De leden zijn over deze aanmelding geïnformeerd bij 
de uitnodiging voor deze vergadering. Er zijn geen schriftelijke bezwaren tegen de benoeming 
van Maaike van Blitterswijk ontvangen. Evenmin zijn er tegenkandidaten gesteld, zodat ze ten 
tijde van deze vergadering als gekozen wordt beschouwd. 

 
 

 



11. ClubApp Allunited 
Dit jaar is de ClubApp gelanceerd. Hiermee/in wordt gecommuniceerd met leden en leiding 
onderling. Bestuursleden zijn als beheerder ingesteld, zodat zij alle berichten kunnen meelezen. 
Zo is er meer transparantie. Er was een probleem met meisjesgroep 2, maar deze is opgelost. 
 

12. Rondvraag 
Tineke van Kooten vraagt of zij rechtstreeks met Maaike van Blitterswijk afspraken kan maken 
om de administratie over te dragen. Dit is uiteraard akkoord. Ook zal een nieuwe bankpas ten 
name van Maaike van Blitterswijk worden aangevraagd. Zodra deze binnen is, zal de (key)pas 
ten name van Tineke van Kooten worden ingetrokken. 
Op dit moment heeft Tineke Noorlander een bankpas. Angelica Teunissen heeft een bankpas 
aangevraagd, omdat zij de ledenadministratie zal gaan doen en daarbij ook de contributie-inning. 
 

13. Sluiting 
De vergadering sluit om ongeveer 21.45 uur. Tineke Noorlander bedankt nogmaals de 
aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. 

 


