
 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van S.V. THOR van 30 september 2020. 
 

Aanwezig: Wytze Mulder, Tjidsger Rozenberg, Dick Schimmel, Ypie Zwart, Wimmie Jonker, 
André Veenstra, BerendJan Niemeijer, Arjan v.d. Bosch, Theunis Osinga, Richard Janssen, 
Marco Rozenberg, Thomas Visser, Jan Witteveen, Jan Harm Eppinga, Wiebe Tolman, Sybren 
Visser, Ernst Pieter Bantema, Janny Osinga, Esther van Herk, Dick Bisschop, Ankje Niemeijer. 
 
Afwezig m.k.: Gooitzen Bosma, Dennis van den Drieschen, Hieke Jaarsma, Folkert de Vries, 
Klaske de Vries. 

 
 

1. Opening & vaststelling agenda. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  Ondanks de corona zijn 
er gelukkig toch een aantal mensen gekomen. De agenda blijft onveranderd. 
 

2. Mededelingen met een korte terugblik op het afgelopen jaar. 
Vreemd jaar dat vanaf 16 maart alles op slot ging, het leven werd stil gelegd, en ook de sport. 
Wat dan ook een grote inkomstenderving voor THOR veroorzaakt heeft. 
Er waren aftredende mensen, die niet direct konden worden opgevolgd en benoemd,  Dick is 
benaderd om als interim voorzitter aan te treden, hier heeft hij gelukkig ja opgezegd. Hij 
geeft wel aan dat hij een andere voorzitter zal zijn als zijn voorganger. Jan was van de 24 uur 
ongeveer 23 uur aanwezig bij THOR.   
Direct bij aanvang werd duidelijk dat de trainer van THOR 1 zou stoppen, gelukkig kon het 
huidige bestuur samen met Jan W. een nieuwe trainer benoemen. 
Rondom het MFA gebouw gebeurde en gebeurt nog steeds van alles. 
 
Helaas zijn er het afgelopen jaar een aantal mensen ons ontvallen, Lammert Velde, Michael 
de Jong en Nelly Jonker. Voor deze mensen wordt een minuut stilte in acht genomen. 
 
Bij de vertrouwenspersoon zijn geen incidenten gemeld gelukkig. 
De maatschappij om ons heen verhard steeds meer, dus des te meer moeten wij er met 
elkaar voor zorgen dat we het leuk en goed houden met elkaar. 
 

3. Notulen Ledenvergadering 25 september 2019 zoals opgenomen op de site www.sv-thor.nl 
De notulen worden goedgekeurd. 
Dick Schimmel vraagt nog naar de evenwichtsbalk, deze is besteld. 

 
4. Jaarverslagen 2019-2020 van de afdelingen zoals opgenomen op de site www.sv-thor.nl 

Geen op- of aanmerkingen. 

http://www.sv-thor.nl/
http://www.sv-thor.nl/


5. Communicatie en media S.V. THOR 
In deze periode blijkt eens te meer dat de communicatie heel belangrijk is, het bijhouden van 
de website, het communiceren van RIVM protocollen etc. en ook de samenwerking met NDL 
en de communicatie daarin. We hebben Esther van Herk bereid gevonden ons daarbij te 
gaan helpen. Hier zijn we erg blij mee. Esther stelt zich kort aan iedereen voor. 
 

6. Bestuursverkiezing 

• Algemeen voorzitter: Dick Bisschop 

• Voorzitter Gym en Jazz: Johan Meirink 

• Communicatie: Esther van Herk 
 

Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij 
het bestuur.  Er zijn geen tegenkandidaten opgestaan en er is bij de vergadering niemand die 
het hier niet mee eens is. 
Op voordracht van het bestuur zijn bovenstaande personen benoemd. Ze stellen zich 
allemaal even voor. 
 

7. Financieel verslag van S.V. THOR over 2019 - 2020 

• Verslag kascommissie Klaske de Vries en Folkert de Vries. Aftredend: Klaske de Vries 

• Financieel verslag Piterrun 2019 – 2020 
Het is een grote uitdaging om de financiën op orde te houden vooral in deze moeilijke periode. 
De acties zijn flink afgenomen in de corona periode, gelukkig hadden we voor de corona nog wel 
de bingo, en proberen we het komende seizoen nog extra acties uit te zetten. 
We zijn als bestuur van mening dat de contributie eigenlijk verhoogd zou moeten worden, echter 
zijn we tegelijk de mening toebedeeld dat we dit nu niet kunnen vragen. Alle leden hebben hun 
contributie door betaald, ondanks dat er op dit moment geen sport genoten kon worden. Hier 
zijn we erg blij mee.  
In de basis moet een vereniging kunnen draaien op de contributies van de leden en de 
sponsoring, dit lukt op dit moment niet, dus de contributieverhoging zal volgend jaar zeker op de 
agenda staan. 
 
Financieel verslag van de Piterrun.  
Helaas is de Piterrun twee keer verzet en toch niet doorgegaan. Er zijn kosten gemaakt, gelukkig 
mocht het bedrag van de sponsoren behouden blijven en er zijn niet veel mensen die hun entree 
geld terug hebben gevraagd, daarom wordt er geen financieel verslag van de Piterrun getoond. 
 
De kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd. 
Arjan v.d. Bosch stelt zich beschikbaar om volgend jaar met Folkert de Vries de kas te 
controleren. De reserve voor volgend jaar is Marco Rozenberg. 
 
8. Verslag van de sponsorcommissie en uitleg waar ze mee bezig zijn. 
Helaas staat de sponsorcommissie een beetje stil, Marco doet de oproep of er mensen zijn die 
deze commissie wil ondersteunen, zoeken van sponsors, de club van 50 nieuw leven in te blazen.  
Esther vraag wat een reclame bord kost, eerste jaar 195,00, daarna 125 euro per jaar. Er melden 
zich helaas niet direct nieuwe commissie leden. 
 
9. Afdelingszaken:   

• Volleybal: geen grote aanwas van leden helaas, wel een nieuwe sponsor. Voor de 
komende vijf jaar is Etos Gorredijk de sponsor voor de volleybal. 



• Gym & Jazz: leden aanwas vooral bij dans verdubbeld, 90 leden totaal, aanvraag 
gedaan bij Thijens fundatie, veel materiaal vervangen.  Kinderen zijn erg enthousiast.
   

• Voetbal: helaas een afname van een aantal leden, 2 eigen teams in de jeugd en een 
aantal teams in de samenwerking. Hier zijn we nog opzoek naar bestuursleden om de 
samenwerking weer vlot te trekken. Jan Harm Eppinga en Theunis Osinga zijn hierin 
de kartrekkers, zij kunnen wel wat hulp gebruiken. 
Leuke ballenactie gehad, dit was een mooi succes, opbrengst 39 ballen (t.w.v. 900 
euro) de ballen zijn aangeschaft voor de jeugd.  
Het partnership met Heerenveen hiervoor betalen we een kleine contributie, waar zij 
ons dan helpen acties op touw te zetten. De tegenprestatie van Heerenveen is o.a. 
ook 2 kaarten voor de thuiswedstrijd beschikbaar gesteld, op thema avonden. 
Vanwege de corona is dit tijdelijk even stopgezet. Dick vraagt of de trainingen van de 
jeugd op het grasveld achter het MFA kunnen worden gehouden. Dit zal zeker 
mogelijk zijn, er is echter geen verlichting dus in de herfst/winter periode zal dit 
lastig zijn. 

• Het beleid met WTTC  is nog wel eens wat lastig, vooral met junioren die meespelen 
met de senioren.  

• Dames voetbal lastig seizoen vorig jaar, dit jaar gestart met nieuwe leiders en 
trainers, Dames 1 17 spelers en Dames 2 ook. Dit is een goed begin van het nieuwe 
seizoen. Er zijn wat jonge meisjes ingestroomd. 

• Liprunners: elke donderdag is er toch steeds een mooi groepje van 8 tot 12 mensen 
die onder leiding van Jan de Vries looptrainingen volgen. Ook sporters die terug 
komen van een blessure kunnen hierbij aansluiten. Er wordt wel eens gevraagd door 
een andere club om op dezelfde tijd te trainen, in overleg met veldbeheer en Jan de 
Vries, wordt dit elke keer goed opgelost. Op ieder niveau kan deze looptraining 
gevolgd worden. Dus zin in een loopje kom langs. 
 

10. Vooruitblik toekomst van de vereniging. 
Speerpunten voor het komende jaar: als Dick de zaal in kijkt ziet hij dat iedereen die hier zit 
wel iets voor THOR doet, daar kun je best trots op zijn. Helaas komt het vaak wel op dezelfde 
mensen neer. Dus wil je iets betekenen voor THOR je bent van harte welkom.  
 
Meer structuur geven aan de communicatie, volgend jaar bestaan we namelijk 100 jaar. Hoe 
fantastisch is het dan als je na 1 vergadering al een raamwerk hebt staan. Thema week 100 
jaar THOR in de week  voorafgaand aan het Liphusterfeest. De tent staat al een week voor 
het Liphusterfeest op het feestterrein. 
Er komt een jubileumboek dit wordt gesponsord vanuit de Jumbo.  
 
We hebben te maken met corona en een financiële situatie, er is een gezamenlijk overleg 
geweest met NDL THOR en MFA. De verbinding is opnieuw gelegd, zodat de samenwerking 
nog meer verbeterd kan worden. Want uiteindelijk willen we de BV Lippenhuizen in stand 
houden. 
 
We hebben o.a. nog vacatures, binnen het jeugdbestuur voetbal en  de sponsorcommissie.  
 
Lopende en komende ACTIES waar THOR aan mee doet: 
Partnership SC. Heerenveen. 
Jumbo spaaractie die start vanaf vandaag. 
Rabo clubsupport hebben we weer voor ingeschreven, stemmen kan vanaf 5 oktober. 
De wc papier actie zal dit jaar ook weer worden gehouden. 



 
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

Jan Witteveen wil graag weten wat we met het sportbeleid Opsterland/Sport Akkoord gaan 

doen. In verschillende zettingen op twee vergaderingen geweest. Er is een sportakkoord tot 

stand gekomen en toen kwam de corona.  

Jan zegt dat sportakkoord een budget heeft, Code Hans heeft 40.000,00 te verdelen. Jan 

geeft aan hier moeten we misschien wel wat doen, om op een deel  daarvan aanspraak te 

maken. Buitenschoolse sportopvang was de insteek dus hier moeten we verder mee. We 

komen hier op terug, het heeft onze aandacht. 

Dick Schimmel meldt dat het vorige week de week van de sport was. 

Hoe komt het de komende drie weken met de voetbal/kantine etc.? 

Vooral met trainingen op vrijdag, de komende weken zal de kantine dicht zijn. Ook op 

vrijdagavond. Er zal binnenkort wel weer een persconferentie volgen. 

Jan Harm vraagt of er nagedacht wordt over het verbreden van de sportactiviteiten. Om nog 

meer clubjes naar ons MFA te trekken. We zijn er wel over in gesprek binnen het bestuur, 

maar er zijn nog geen beslissingen over genomen. De wens is wel om het sportaanbod uit te 

breiden.  

 

Communicatie Esther hoe zien jullie dat? We communiceren nu via facebook en twitter?  Dit 

is de reden waarom we de functie hebben bedacht. We bereiken namelijk nog niet iedereen 

en ook niet tijdig. Morgen is er ook een bijeenkomst met de denktank van de Harker en 

Plaatselijk Belang. Ook de tv. In de kantine kan veel meer betekenen in de communicatie. 

BerendJan vraagt naar de kantine bezetting bij jeugdwedstrijden, deze zijn moeilijk in te 

vullen. Vooral in de WTTC teams is dit een probleem. Als er weinig spelers van THOR in een 

team zitten moeten de ouders iets vaker.  Er wordt wel over gesproken binnen de 

verschillende bronnen. Om tot een goede oplossing te komen. 

12. Sluiting. 

Dick bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng, biedt de aanwezigen een drankje 

aan, en wenst iedereen wel thuis. 

 


