NOTULEN JAARVERGADERING LES THORQUETTES, D.D.21-1-2020

Bericht van verhindering van : Jan Kruisifix, Peter Salomons, Riet Leenarts, Piet van Montfort.
Aanwezig: 64 leden, inclusief voltallig bestuur.
-1- Opening en mededelingen.
Ton Kunst (voorzitter) opent de vergadering, heet iedereen welkom, in het bijzonder voorzitter
THOR Willy Louwerse.
N.a.v. het overlijden van onze leden Dineke Salomons, Dingeman Herrijgers,
en oud leden Jacq .Schijvenaars , Rietje Wouters en Rinus de Jonge wordt een ogenblik stilte gehouden.
Mededeling: Er is een wijziging in de planning van de carnavalsviering. In overleg met de
activiteitencommissie is besloten deze op 18 februari te houden. Die middag wordt er 1 ronde gespeeld.
Daarna wordt carnaval gevierd.
-2- Verslag jaarvergadering d.d. 15 januari 2019.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld.
-3- Jaarverslag 2019.
Er zijn geen opmerkingen over dit jaarverslag. Dit wordt vastgesteld en naar het hoofdbestuur verstuurd.
-4- Financiële verslag 2019.
--Rien Geleijns merkt op dat het saldo van 1-1-2019 niet thuis hoort in de kolom inkomsten.
--Piet Haast heeft een vraag over de post: uitgaven Clubpas.
In 2019 heeft het hoofdbestuur van THOR de Clubpas geïntroduceerd. Ieder lid kreeg een Clubpas die men
kan opwaarderen en hiermee de consumpties kan betalen. Ook elke afdeling kreeg een pas die vanuit de
afdeling(jeu de boules) opgewaardeerd wordt, en waarmee consumpties ten behoeve van vergaderingen
bestuur, de werkgroep banen en activiteitencommissie betaald wordt. Hier wordt een aparte boekhouding
van bijgehouden. Piet Haast vindt het nodig dat o.a. dit onderdeel van de financiën meer inzichtelijk is en
een betere tenaamstelling heeft.
--Jan Braat vindt dat consumpties van de werkgroepen:- werkzaamheden algemeen-, voor rekening van
THOR moet zijn, en niet vanuit onze afdelingskas betaald moet worden. In antwoord hierop legt de
voorzitter THOR uit dat bij onderhoud aan de terreinen van THOR de consumpties door THOR worden
betaald.
Enkele leden vinden dat vanuit de contributie THOR te weinig geld ter beschikking van de afdeling Jeu de
Boules komt.
Het financiële Jaarverslag 2019 wordt vastgesteld.
-5- begroting 2020.
De begroting wordt vastgesteld.
-6- Bestuursverkiezing.
Ton, Poula, Henny en Dion zijn herkiesbaar.
Ton legt uit dat Isa van Zitteren in 2019 al vlug na de ledenvergadering aangaf lid van het dagelijks bestuur
te willen worden, en bijna heel 2019 werkzaam was in ons bestuur zonder dat zij was benoemd. Henny
Engelen geeft aan het fijn te vinden dat Isa bestuurslid is, maar heeft moeite met de manier waarop dit is
geregeld.
Alle bestuursleden worden onder applaus ver/herkozen.
-7- Voorstellen van de leden
Er zijn 3 voorstellen.
--Voorstel Antoon van Hooijdonk.

Het afschaffen van de play-off. Het bestuur vindt dit een goed voorstel. Meerderheid van de leden is voor
afschaffing.
e

Betr. het 2 voorstel van Antoon.
Alle leden zijn in eerste instantie –niet-- voor het voorstel: nieuwe opzet kampioenschap 2020.
Antoon zijn idee is niet bindend. Praktische invulling van zijn voorstel is complex.
De kern van het voorstel van Antoon, Om 1 keer per jaar een middag te organiseren om te spelen voor
een koning / koningin wordt met grote meerderheid aangenomen.
De concrete invulling daarvan vraagt nog nader overleg.

-Voorstel Guust Dietze.
Afschaffing gewogen loting.
Doorslaggevend argument is om alle leden met elkaar te laten spelen en elkaar te ontmoeten.
Volgens de gehouden enquête door Guust blijken 58 personen tegen de loting A/B te zijn.
10 personen zijn voor loting A/B, en 2 personen hebben niet gestemd.
De maître heeft alle leden een brief gestuurd met uitleg over het systeem, en de mededeling dat bij
wegvallen van de gewogen loting een ander computer programma voor de competitie gebruikt moet
worden waarbij waarschijnlijk weer dezelfde opmerkingen komen.
Nico geeft aan dat hij nog 4 maanden wil doorgaan met zijn programma. In die tijd kunnen andere
voorstellen uitgewerkt worden. Bij afschaffing van zijn programma wil hij zich niet inzetten voor een ander
programma.
Opmerkingen leden:
-Jozef Leentjes: geeft aan niet meer achter zijn stem van de week ervoor te staan.
-Cor Posthumus: Mensen die het niet eens zijn met de gewogen loting moeten zelf met een voorstel
komen voor een nieuw systeem.
-Antoon van Hooijdonk : idee om de 50% grens lager te maken.
-Fons Roebroek: roept op tot een zoektocht naar gezelligheid en competitiesysteem.
-Jan Braat: Voor de pauze het huidig systeem gebruiken en na de pauze iedereen met iedereen spelen, de
competitie halveert dan.
-Cor Posthumus: Haalt de woorden van Nico aan bij de introductie van zijn systeem: het niveau van de
spelers wordt hoger, en volgens Cor is dit zo.
-John Vissers: vindt de mening dat de gezelligheid bij dit systeem minder is onzin.
-Ton Kunst: gezelligheid en ontmoetingsmogelijkheden kan ook door meer toernooien te organiseren.
-Henny Jacobs: stelt voor 1 middag competitie en 1 middag recreatief. Dit idee wordt niet breed gedragen.
-Guust Dietze geeft aan dat zijn actie een enquête was en geen stemvoorstel.
De ontmoetingsfunctie moet meer aandacht krijgen.
e

-3 voorstel:
De Activiteiten commissie wil weten of de leden akkoord gaan om bij feestelijke activiteiten maar 1 spel te
spelen, en de resterende tijd in te ruimen voor festiviteiten.
Ton geeft de stelling: We zijn een sportvereniging , die onderlinge gezelligheid hoog in het vaandel heeft
staan. Bij speciale festiviteiten moeten we dat zien te combineren.
Jan Braat: Diegenen die 2 potjes willen spelen kunnen vroeger komen.
Toon van Osta: laat dit over aan de feestcommissie en het bestuur.
Bij de stemming hierover blijkt de overgrote meerderheid te zijn voor het voorstel van 1 partij spelen en de
rest van de middag festiviteiten.
-8- Rondvraag / Krasnapolski / Sluiting.
-Rien Geleijns: Bij een volgende ledenvergadering een extra interruptie microfoon gebruiken.

- Antoon van Hooijdonk: wil graag hesjes of shirtjes met THOR logo gebruiken ter promotie bij b.v.
Tongerlo boules. Volgens Cor Posthumus zijn deze aanwezig. Er wordt voorgesteld om dit met Yvonne op
te nemen.
-Peter Hermans: vraagt om bij einde toernooi-finales, de beslissende partij, meer aandacht hieraan te
geven en niet met een groepje apart nog een partijtje te spelen.
- Adrie Bennaars: het microfoongeluid is niet optimaal. Veel was niet goed te verstaan. Antwoord van de
voorzitter THOR is om een briefje met verzoek voor meer/betere microfoons te sturen naar de secretaris
THOR.
Als sluitstuk wordt het lied KRASNAPOLSKI gezongen onder leiding van voorzanger Paul Spekman.

Ton sluit de vergadering onder dankzegging voor de grote opkomst en inbreng.

31 januari 2020
Poula de Klerck, secretaris.

