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1. Opening en mededelingen voorzitter
Rein Reinsma opent de vergadering. Welkom aan ereleden die aanwezig zijn.
Toegevoegd punt inzake artikel 11.
2. Jaarverslag bestuur
Rein Reinsma doet mondeling verslag van de activiteiten van het bestuur en de vereniging.
De aanwezige leden hebben geen vragen.
3. Jaarverslag jeugd/wedstrijdcommissie
Andrea Michielsen doet verslag van deze commissie. Ook hierover zijn geen vragen.
4. Jaarverslag activiteitencommissie
Peter v.d. Meeren doet mondeling verslag van de activiteitencommissie en ook hierover zijn
geen vragen.
5. Financieel verslag penningmeester
Financieel verslag wordt ter vergadering uitgedeeld en toegelicht door Harry Zwanenburg.
Exploitatie 2013 is afgezet tegen de begroting. Inkomsten zijn iets hoger dan begroot, met
name de wedstrijden en de loopclinics dragen hier positief aan bij. De lasten en de
afschrijvingen, afschrijvingen zijn nodig voor vervanging materiaal en meubels. De kosten
voor trainers zijn hoger omdat het bestuur besloten heeft te investeren in de opleiding van
trainers boven de begroting. Het exploitatieresultaat is ruim €7600,- positief exclusief de
afschrijvingen. Exploitatieresultaat op pagina 2 wijkt af, dit is inclusief de afschrijvingen.
6. Vaststellen begroting 2014
De begroting wordt uitgedeeld en gaat uit van een lichte groei van de vereniging. Wat betreft
de huur van accommodatie is een ander contract gesloten, hierdoor hoeft Horror bv. geen
eigen lichtcontract meer af te sluiten. Het te veel betaalde bedrag is teruggestort door
gemeente. Voor de kantine is nooit een huurcontract afgesloten, hierover is gesproken met
de gemeente. In de begroting is rekening gehouden met een reservering hiervoor. De
hoogte van het bedrag is niet bekend. De begroting sluit op een resultaat ter hoogte van het
resultaat 2013. Horror is een gezonde vereniging, dat mag worden geconcludeerd.
7. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft uitgebreid verslag gekregen van de penningmeester en inzage
gegeven in alle cijfers. Hulde voor Harry, alles klopte. De kascommissie adviseert decharge
te verlenen voor het verslagjaar 2013.
8. Benoeming kascommissie 2014
Johan Jorritsma en Sytze de Witte blijven, Ylona Kruis wordt hier aan toegevoegd.
Janneke Noorlander treedt terug uit de kascommissie.

9. Goedkeuring benoeming erelid, de heer Andriol
Toegelicht door Henri, de leden stemmen in met het besluit van het bestuur.

10. Goedkeuring benoeming Andrea Michielsen als bestuurslid
Voordat we hiertoe overgaan ook benoeming van Lukas Offinga als trainerscoordinator en
Karin Zwart als vrijwilligerscoordinator. Andrea wilde graag doorschuiven naar het bestuur.
Andrea geeft korte introductie en wil graag na jaren jeugdcommissie op een andere wijze
bijdragen aan de vereniging. De leden geven goedkeuring aan het besluit Andrea te
benomen tot bestuurslid.
11. Uitslag LAC seizoen 2013/2014
Gerald maakt de uitslagen bekend van het LAC seizoen 2013/2014. Dit jaar 40 % meer
deelname. In totaal waren er 142 deelnemers dit seizoen. Gerald zal komend seizoen weer
de LAC competitie organiseren.
12. Uitreiking bekers
De 'ut en thus' beker wordt uitgereikt aan de atleet met de meeste persoonlijke records, dit is
Julian Roffel.
De Andriol beker is bedoeld voor de atleet met de meeste clubrecords, de beker gaat naar
Wout Zijlstra.
De 11111 beker gaat naar een lid die een bijzondere prestatie heeft geleverd als atleet of
vrijwilligers. Deze beker gaat naar Uilke Schotanus vanwege zijn werk op de achtergrond bij
de organisatie van vele activiteiten binnen de vereniging. Uilke dankt de aanwezigen.
13. Artikel 11 ( ingebracht door Gerrit Kramer)
Gerrit Kramer geeft toelichting met betrekking tot emoties die opgeroepen zijn door artikel
11. Een strikte handhaving hiervan past niet bij een vereniging als Horror. Jan Boonstra
geeft toelichting op het proces naar de invoering van de regel. Belangrijke aanleiding is
toenemende drukte op de baan. Daarnaast ontstaat wrijving als mensen individueel trainen
en niet bij de groep. Het is ook netjes als lid te trainen bij de vereniging. Mogelijk dat een
andere formulering gekozen, maar de kern is dat tijdens trainingen de situatie stabiel moet
zijn voor de groepen.
Lub vindt de regel zwart wit, er moet geen probleem ontstaan bij trainen op schema's. Pieter
geeft aan dat bestuur standpunt kent, er is niet overlegd met alle trainers. De keuze is
gemaakt in een onrustige periode, overleg hielp toen niet echt.
Ook andere leden zijn verrast, het lijkt meer te gaan over bescherming van de trainers.
Tegelijkertijd moet er ook een oplossing komen voor de drukte op bepaalde avonden. Jan
geeft nog aan dat het al jaren speelt. Daarnaast geven een aantal leden hun visie en de
samenhang met de situatie in een trainingsgroep. Essentie is dat als er sprake is van
ongeoorloofd gedrag, mensen hierop aangesproken worden. Voorgesteld wordt dat eerste
onderdelen gezamenlijk gedaan worden. Rein zal in overleg met Gerrit, Jan en de trainers
zoeken naar een oplossing.
14. Rondvraag
Pieter: lengte SBS is te kort? Is aangevraagd bij AU, Uilke zal dit oppakken omdat een
ijkpunt noodzakelijk is.
Marga: er zijn drie Horrorteams voor de 4 mijl van Sneek!
Johan: Sneekermeerloop, wordt Horror er financieel beter van, uitleg is reeds gegeven en
zal persoonlijk nog even toegelicht worden.

Benny: dank voor de persoonlijke uitnodiging door het Bestuur. NL top ontbreekt bij
wedstrijden en dat is jammer.
Andries: dag met verstandelijk gehandicapten vorig jaar was fantastisch en hij iedereen op
dit jaar als vrijwilliger mee te doen met de special olympics.
Cees: weinig leden bij instuifwedstrijd 16 april. Dit zal onder de aandacht van de trainers
gebracht worden.

