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Nr Document ParagraafHoofdstuk Pagina Originele tekst Voorstel indiener Reactie THOR

1 Statuten 24.2 Statutenwijziging 12 Zij, die de oproeping tot de algemene 

vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben 

gedaan, moeten ten minste veertien dagen 

vóór de vergadering een afschrift van dat 

voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe 

geschikte plaats voor de leden ter inzage 

leggen tot na afloop van de dag waarop de 

vergadering wordt gehouden. 

Als dit wettelijk niet verplicht is, 

zou ik hier vermelden dat het 

op de website geplaatst wordt. 

 De wijzigingen moeten dus 

ergens ter inzage liggen. Als dit 

wettelijk niet verplicht is, zou ik 

hier vermelden dat het op de 

website geplaatst wordt. 

Aangepast.

Toegevoegd: 'Dit kan ook online 

geschieden door de stukken te plaatsen 

op de website van de omnivereniging.'

2 Huishoudelijk 

reglement

1 Inleiding 3 Waar in dit stuk staat ‘sv THOR’ kan ook 

SJO-WTTC gelezen worden. SJO-WTTC is 

een combinatieclub van Wispolia 

(Terwispel), Tijnje en sv THOR. Daar gelden 

dezelfde normen, waarden en 

gedragsregels.

Noemen dat SJO-WTTC een 

samenwerking binnen de 

voetbalafdeling is. 

Aangepast. 

Nieuwe tekst: 

'Waar in dit stuk staat ‘sv THOR’ kan ook 

SJO-WTTC gelezen worden. SJO-WTTC is 

een combinatieclub binnen de 

voetbalafdelingen van Wispolia 

(Terwispel), Tijnje en sv THOR. Daarvoor 

gelden dezelfde normen, waarden en 

gedragsregels.'

2a Huishoudelijk 

reglement

4 Gedragsregels voor 

de sporter

6 Dient na training en wedstrijd te douchen. 

Ook is dit van toepassing voor de spelers 

van WTTC als ze gebruik maken van de 

accommodatie van sv THOR;

De specificatie voor WTTC eruit 

halen aangezien dat op pagina 3 

algemeen genoemd is.

Nieuwe tekst: 

'Dient na training en wedstrijd te 

douchen;'

3 Huishoudelijk 

reglement

3 Algemene 

gedragsregels op en 

rond de 

sportaccommodatie

5 Toevoegen; Verboden alcohol 

en drugs in bezit te hebben 

en/of te nuttigen. 

Niet aangepast.

Er is een apart hoofdstuk, hoofdstuk 9 

over Alcohol, tabak en drugs.
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4 Huishoudelijk 

reglement

4 Gedragsregels voor 

de sporter

6 Draagt alleen tijdens de wedstrijden het 

tenue van sv THOR, tenzij met sponsoren 

iets anders is afgesproken

Dit lijkt mij wat vreemd. 

Wanneer is het van toepassing 

om op een ander moment een 

tenue te dragen?

Niet aangepast.

Er zijn bijvoorbeeld afspraken met 

sponsoren over het dragen van speciale 

kleding na de wedstrijden (o.a. 

volleybaldames) of tijdens trainingen.

5 Huishoudelijk 

reglement

4,5,6 Gedragsregels 

leiders, trainers en 

sporters

6,7,8 Ik kan mij voorstellen dat een 

trainer, leider en speler 

voorafgaand (Aanwezigheid op 

het sportpark) en tijdens de 

wedstrijd/training geen alcohol, 

drugs of tabakswaren nuttigt of 

in bezit heeft. Er wordt op dit 

moment alleen gesproken over 

leiders en trainers die geen en 

alcohol gebruikt en rookt 

tijdens het begeleiden van een 

team. 

Aangepast. 

Naast het extra hoofdstuk 9 over drugs, 

alcohol en tabak is een tweede bullet 

toegevoegd bij leiders en trainers, 

namelijk:

* Geen drugs bezit en/of gebruikt in en 

om de accommodatie; 

6 Huishoudelijk 

reglement

7 Gedragsregels voor 

ouders/verzorgers 

van van de sporters

9 Kritiek, op- en/of aanmerkingen op 

training, begeleiding of organisatie kan in 

eerste instantie altijd worden gemeld bij de 

desbetreffende jeugdcoördinator. In 

tweede instantie kan bestuur van sv THOR 

of vertegenwoordiger van de vereniging 

benaderd worden.

Het lijkt mij logischer dat de 

persoon zich meldt bij de 

desbetreffende 

afdelingsvoorzitter. Een 

ouders/verzorger van een 

seniorenlid kan zich ook 

melden. Die zou zich in dit geval 

dus ook moeten melden bij een 

jeugd coördinator. 

Aangepast. 

Nieuwe tekst: 

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op 

training, begeleiding of organisatie kan 

in eerste instantie altijd worden gemeld 

bij de desbetreffende trainer en/of 

leider. In tweede instantie kan de 

voorzitter van de betreffende afdeling 

van sv THOR benaderd worden. 
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7 Huishoudelijk 

reglement

9 Alcohol, tabak en 

drugs

11 Drugbezit/gebruik wordt in H9 

genoemd, maar hierboven heb 

ik het een aantal keer 

benoemd. Ik begrijp dat 

dubbelingen niet nodig zijn. Dit 

laat ik aan jullie over. 

Niet aangepast.

Zie ook #4. Apart hoofdstuk is o.i. 

voldoende.

8 Huishoudelijk 

reglement

algemeen Het huishoudelijk reglement 

moet ook gecommuniceerd 

worden naar de spelers en 

leiders van WTTC

Helemaal mee eens. Dit pakken we op


