
Algemene Leden Vergadering S.V. THOR 29 september 2021 

 

Aanwezig: Sjoerdsje Akkermans, Theunis Osinga, Folkert de Vries, Iemie Broersma, Wietske 

Rozenberg Hieke Jaarsma, Jan Witteveen, Wiebe Groothof, Gerrit Jonker, Marco Rozenberg, Johan 

Heida, Douwina Bantema, Jan de Vries, Dik Schimmel, Remco de Jong, Wietse Mulder, Gerrit Prikken, 

Ypie Postma, Wimmie Jonker, Renskje Idzenga, Karla Zwart, Dick Bisschop, Ernst Pieter Bantema, 

Johan Meirink, Esther van Herk, Janny Kleinhuis, Sybren Visser, Wiebe Tolman, Ankje Niemeijer. 

Afwezig (m.k): Arjen v.d. Bosch, Berend Jan Niemeijer, Marianne Janssen-Bosma, Hille Jan Oppedijk 

1. Opening en vaststelling agenda 

Dick Bisschop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en terugblik 

Samen staan we stil bij het overlijden van Johan “Rijwielen” de Vries. Dick neemt ons allen mee in 

een herinnering over een niet passende race fiets. Dit verhaal typeert een markant mens, die we 

zullen missen. 

 

Verder zijn er gelukkig geen grote incidenten geweest in het afgelopen jaar, behoudens Corona 

natuurlijk.  

Vorig jaar is Esther toegetreden tot het bestuur m.b.t. het stroomlijnen van de communicatie, 

hier hebben we afgelopen jaar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt,  de site is up-to-date, de 

berichten snel gedeeld, zodat iedereen steeds zo snel mogelijk op de hoogte was van allerlei 

maatregelen. 

 

Vorig jaar was er een vraag over het sportbeleid Opsterland, hierin is inmiddels namens Plaatse-

lijk belang en THOR Inge Weurding in gestapt.  

En de vraag gaan we uitbreiden; ja dat gaan we onderzoeken we zijn al voorzichtig begonnen met 

vaker jeu des boules en ook is gestart met bootcamp. 

 

3. Notulen ledenvergadering 2020 

Op de namen Janny Kleinhuis (ipv Osinga) en Dennis v.d. Driessche (met dubbel s) na zijn er geen 

op- of aanmerkingen en de notulen worden dan ook unaniem goedgekeurd en aangenomen. 

 

4. Jaarverslagen 2020-2021 van de verschillende afdelingen. 

De jaarverslagen van de verschillende afdelingen stonden in de digitale Harker en waren allemaal 

te lezen op de site van S.V. THOR. 



5. Afdelingszaken 

Gym / Dans 

Johan Meirink geeft toelichting op de samenwerking die gevonden is met Stanfries Gorredijk, 

voor het turnen. Door deze samenwerking kan het lesaanbod worden vergroot. De kinderen 

blijven in deze constructie lid van THOR. We hebben veel nieuwe materialen aan kunnen schaffen 

en de afdeling gym en dans is uitgebreid met een nieuwe activiteit namelijk outdoor lessen die 

zijn opgezet en worden gegeven door Joey Betlehem.  Dik Schimmel vraagt of de kinderen door 

de samenwerking nu twee keer kunnen turnen. Het antwoord is ja. 

 

Voetbal senioren 

Een bijzonder jaar i.v.m. corona. De senioren hebben bijna het hele jaar niet gevoetbald, ook niet 

kunnen trainen. Gelukkig kon de jeugd na een korte onderbreking toch vrij snel weer trainen. Het 

seizoen is nadat er weer getraind en gespeeld kon worden iets verlengd, wat voor iedereen fijn 

was. 

Ernst Pieter vertelt nog dat de trainer zijn trainersdiploma’s heeft gehaald, dit seizoen afmaakt en 

er daarna mee stopt. 

Dik Schimmel vraagt of het bestuur wist toen Dennis v.d. Driessche werd benoemd dat hij een 

cursus zou gaan volgen, ja dat wisten we. Dik benoemt nog dat dat dan wel veel geld heeft 

gekost, waarop EP antwoordt dat het ons ook veel heeft opgeleverd.  

Dick Bisschop licht e.e.a. nog even toe met de opmerking; “leiden wij trainers op om vervolgens 

weer te laten gaan naar andere verenigingen, het antwoord hierop is ja en nee, maar dit is wel 

hoe het vaak gaat in het amateur voetbal”. 

Er is een nieuwe regelgeving bij de KNVB. Iedere club mag 1 x per 3 jaar overstappen van de 

zaterdag naar de zondag of andersom, zonder dat ze in de laagste klasse moeten beginnen. 

 

Jeugdvoetbal 

Sybren vertelt dat de samenwerking met WTTC goed gaat,  dat de jeugd een training heeft gehad 

bij SC Heerenveen en hij vraagt wel of er mensen zich geroepen voelen om het jeugdbestuur te 

versterken, wij zitten te springen om mensen. 

 

Dames voetbal  

Wiebe licht het verslag toe en geeft aan er na 6 jaar mee te stoppen. Hij heeft een opvolger 

gevonden in Hille Jan Oppedijk, die wij helaas niet aan jullie kunnen voorstellen vanavond omdat 

hij ziek thuis zit. 

 

Volleybal 

Ondanks dat er maar 3 wedstrijden gespeeld zijn vorig seizoen, en dat de Rabobank de 

sponsoring stopte, hebben wij (met dank aan Jan Witteveen) een nieuwe sponsor gevonden, 

namelijk Etos Gorredijk. Niet alleen kleding maar ook 4 jaar lang een financiële bijdrage, hier zijn 

we dan ook erg blij mee. De trainer gaat gelukkig nog een jaar door. Helaas hebben de recreanten 

aangegeven er mee te stoppen. En wij zoeken nog scheidsrechters, wij moeten namelijk onze 

eigen wedstrijden gaan fluiten, en dat is lastig als je maar met negen speelster bent. 

 

 



 

Liprunners 

Ook hier stopt Wiebe Tolman mee als contact persoon, en ook hier heeft hij gelukkig Theunis 

Osinga bereid gevonden deze taak over te nemen. De runners lopen elke donderdag het hele jaar 

door. Gemiddeld zijn er meestal tussen de 8 en 12 lopers. De training wordt zoals altijd verzorgd 

door Jan de Vries. 

 

6. Bestuurszaken 

Aftredend en herkiesbaar: Janny Kleinhuis penningmeester. Er zijn geen tegenkandidaten en 

Janny wordt unaniem herkozen in het bestuur. 

Aftredend en niet herkiesbaar (wegens functie elders): Johan Meirink. Sjoerdsje Akkerman heeft 

zich verkiesbaar gesteld, er zijn geen tegenkandidaten dus met unanieme stemmen wordt 

Sjoersdje voor de gymnastiek in het hoofdbestuur aangenomen. 

 

We hebben wel ECHT behoefte aan bestuursleden en jeugd vrijwilligers, dus hierbij de oproep 

aan een ieder die hierin een rol wil gaan spelen. 

 

Dick Bisschop houdt zijn eigen rol als voorzitter ook tegen het licht. “Ik ben twee jaar geleden 

ingestapt, vindt het erg leuk maar ook erg tijdrovend en ik ben van mening dat ik het 

voorzitterschap niet goed genoeg in kan vullen. Ik vind dat je ook als voorzitter zichtbaar moet 

zijn, en daar kan ik niet genoeg in betekenen. Dus we zoeken een nieuwe voorzitter maar ik zal 

niet eerder vertrekken dan dat we die gevonden hebben”. 

 

7. Financiële verslagen  

SV THOR 

Janny geeft een toelichting op het financiële verslag , we staan er goed voor. We zijn de corona 

goed doorgekomen als vereniging, mede door de vele acties die gevoerd zijn in het dorp, o.a. 

door de actie commissie, de vrouwen van nu, een aantal voetballers. Fantastisch! 

De verrekening met de gemeente is ook eindelijk geweest, dit is voor ons ook gunstig uitgepakt. 

Het bondsgeld van de volleybal en de voetbal is gecompenseerd door de bonden. Het bondsgeld 

van de gymnastiek helaas niet. Ook de sponsorcommissie heeft weer voor de nodige gelden 

gezorgd. 

Dik Schimmel geeft aan dat de begroting lager is dan vorig jaar, Janny geeft aan liever aan de 

voorzichtige kant te zitten. 

 

Vorig jaar hebben we het gehad over de eventuele verhoging van de contributie, dat gaan we dit 

jaar niet doen. Wij zijn als bestuur blij dat bijna iedereen lid gebleven is ondanks dat we geen 

sport aan konden bieden. Het kan zijn dat we dat volgend jaar wel moeten gaan doen. 

 

Jan Witteveen is het hier niet mee eens, je moet de contributie verhogen als het nodig is en zoals 

het resultaat nu is, is dat volgens hem niet nodig. Hier is het bestuur het ook zeker mee eens. 

Jan de Vries vraagt of er nog posten zijn waar we op kunnen bezuinigen, kosten trainers is wel erg 

hoog t.o.v. de contributie, terwijl die eigenlijk gedekt zouden moeten worden door de 

contributie.  



 We hebben al op een aantal zaken bezuinigd, grasmaaien, partnership, Thornado. Douwina voegt 

hier nog aan toe dat de trainers voor gymnastiek en turnen erg duur zijn i.v.m. de diploma’s die 

benodigd zijn en de schaarste op de markt. 

De kern van het probleem van een omnivereniging! Dure trainers tegenover weinig leden. 

Samen moeten we het doen. 

 

De doelstelling is sport aanbieden voor een zo laag mogelijk bedrag. 

 

Gerrit Jonker geeft nog een toelichting over de post bijdrage reservering, de gedachte hierbij is de 

financiering van het gebouw altijd vanuit de BV Lippenhuizen te betalen.  Na het verrekenen met 

de gemeente bleef er een bedrag over, -een lening over 25 jaar, hiervan heeft NDL besloten de 

helft af te betalen en de andere helft komt voor rekening van het NDL. Zodat THOR financieel 

gezond kan blijven en ook NDL nog altijd een stevige basis heeft. Dus het positief resultaat van 

THOR is mede mogelijk gemaakt door NDL. 

 

Wimmie merkt nog op dat elke afdeling acties op zou moeten gaan zetten om geld te genereren. 

 

Piterrun 

Ook het financieel verslag van de Piterrun wordt besproken. Wiebe licht e.e.a. toe. De winst 

(reeds betaald inschrijfgeld waarvan deelnemers hebben aangegeven het niet terug te hoeven) 

van 2020-2021 is verdeeld over NDL, THOR en een klein deel voor de kerk. Waarvoor DANK! 

Piterrun volgend jaar: 12 maart 2022! 

 

Folkert de Vries geeft uit naam van de kascommissie (hij en Arjen v.d. Bosch) aan dat het er 

allemaal keurig uit zag. En verleent het bestuur decharge. 

Folkert treedt af en Marco Rozenberg zal samen met Arjen v.d. Bosch volgend jaar de kascontrole 

verzorgen. Folkert bedankt. 

 

8. THOR 100 jaar 

Helaas kunnen we geen groot feest vieren dit jaar, dus het feest is doorgeschoven naar volgend 

jaar 13-17 juni 2022 gezamenlijk met het Liphústerfeest. We hebben uiteraard niet stil gezeten, 

we hebben een kleurplaat en puzzelwedstrijd gehouden op 22 juni 2021. Waarvoor de prijzen 

waren gebakken door Ilse v.d. Bosch.  

Esther heeft bij de gemeente subsidie aangevraagd, dit is ook toegekend. (2500,= ontvangen). 

Binnenkort komen er nog sjaals met het THOR logo (ontworpen door Eelke Nijboer, waarvoor 

dank.) in de verkoop. De THOR 100 jaar commissie werkt rustig verder aan de invulling voor 

volgend jaar. 

 

9. Lopende en komende acties 

Het verzamelen van de plaatjes voor het jubileumboek loopt door t/m week 46 bij Jumbo. Op 13 

november is er een ruilmiddag ingepland in het MFA van 14.00-17.00 uur. 

 

Rabo clubsupport start 4 oktober a.s. en loopt tot 25 okt. Als je lid bent van de Rabobank kun je 3 

stemmen uitbrengen voor 3 verschillende organisaties die je een warm hart toedraagt. 



Sport Fryslân de Wike fan Sport loopt, Omrop Fryslân is al bij ons geweest, tot nog toe heeft het 7 

aanmeldingen voor proeflessen opgeleverd. 

 

De grote clubactie is nu, de verkopers zijn druk bezig. 

 

10. Vooruitblik 

De vereniging is levend, maar wat gaan we nog meer doen, om dit zo te houden of nog beter te 

maken? 

We moeten met elkaar (de BV Lippenhuizen) een constructie behouden om een gezonde 

financiële basis te leggen. Dus we zoeken vrijwilligers die ons hierbij helpen zodat we een 

gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan.  

 

Het idee om alle leden en nieuwe leden te gaan vragen wat zij vrijwillig willen gaan doen, dit 

gezamenlijk met andere verenigingen zal opnieuw opgestart moeten worden. Zo bereiken we 

namelijk de meeste mensen.  

 

De sponsorcommissie heeft ook hard getrokken aan nieuwe sponsors met gelukkig goede 

opbrengsten. Aan deze commissie zal de komende tijd ook extra aandacht moeten worden 

besteed. 

 

11. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt 

Dik Schimmel merkt op dat er door de jeugd lekker veel gesport is zonder al te veel vernielingen. 

Helaas zijn er wel een aantal vernielingen geweest, echter deze worden niet alleen door de jeugd 

gepleegd. EP verzoekt een ieder zijn/haar ogen open te houden en te melden als er dingen 

voorvallen die niet gewenst zijn- (bijv. fiets of scooter op het voetbalveld). 

 

Jan Witteveen vraagt nog hoe THOR om wil gaan met de corona toegangscode.  

Het bestuur heeft in eerste instantie besloten dat een drankje kopen mag, maar niet binnen 

opdrinken. Op deze manier is controle niet nodig.  Als er iets door NDL georganiseerd wordt of in 

combinatie is dat anders. Feitelijk moet je dan wel controleren. We zien het een paar weken aan 

en gaan dan evalueren hoe het verder moet. 

 

Wij zullen nog aangeven op de ramen wat de te hanteren regels bij de voetbalwedstrijden zijn. 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Dick Bisschop de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar 

komst en wenst iedereen wel thuis. 

 

getekende 

aanwezigheid ALV.pdf
 

 

 

 



 

 

 


