Algemene ledenvergadering AV Horror 1 april 2015
Aanwezige leden tekenen de presentielijst en van enkele leden is een
persoonlijke afmelding ontvangen
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan de aanwezige ereleden.
Aan de agenda wordt bij punt 7 het onderwerp opzegtermijn toegevoegd.
2. Jaarverslag bestuur
De voorzitter doet kort mondeling verslag van de belangrijkste zaken uit het afgelopen jaar,
hierover zijn geen vragen vanuit de leden.
Rein doet verslag vanuit het bestuur. Zie verslag.
3. Jaarverslag jeugdcommissie
De jeugdcommissie doet ook mondeling kort verslag van de belangrijkste zaken. Dit roept
geen vragen op.
4. Jaarverslag activiteitencommissie
De activiteitencommissie geeft aan zich te beraden over haar rol in de toekomst. Over de
uitkomst zal het bestuur worden geïnformeerd.
5. Financieel verslag penningmeester
De penningmeester geeft a.d.h.v. een uitgereikt overzicht van de realisatie 2014 en
begroting 2015 een toelichting onder meer over afwijkingen t.o.v. de begroting. De
financiële positie is goed en er komt geencontributieverhoging. Wel een hogere vergoeding
trainers vanaf 2015. Vanuit de leden komt de suggestie energiekosten in decbalans 2014 op
te nemen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de inkomsten van Horror. Ledencertificaten
Rabo hebben 90 euro opgebracht.
6. Verslag kascommissie
Johan Jorritsma doet verslag van kascommissie. Zij hebben goed inzicht gekregen in het
reilen en zeilen en hebben geen opmerkingen. Hierna volgt decharge voor het bestuur en
dank voor de kascommissie.
7. Vaststellen begroting 2015
De leden gaan akkoord met de begroting 2015.
8. Benoeming kascommissie
Gerald Hogeveen zal de vacature in deze commissie invullen. Johan wordt bedankt voor zijn
bijdrage.
8b. Opzegtermijn
De penningmeester licht het voorstel toe. Tegenwoordig is maandelijks opzeggen wettelijk
geregeld. Horror doet dit nu nog per half jaar. Contributie is voor Horror en AU. AU kan
maandelijks opzeggen nog niet aan. Betalen afdracht gebeurt per peildatum. Horror
incasseert per half jaar. Het voorstel is nu dat het lidmaatschap voor een jaar wordt
aangegaan en daarna een opzegtermijn van een maand. Opzeggen na 1 december betekent
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nog wel betaling afdracht AU. De leden gaan akkoord en dit zal worden
opgenomen in huishoudelijk reglement.
9. Vacature penningmeester
Besproken wordt deze functie eventueel in een duo constructie met een boekhouder in te
vullen. De leden wordt om suggesties gevraagd. Joost Thijssen toont dan wel belangstelling
voor administratieve kant. Harry Zwaneburg neemt contact op om hierover te spreken.
10. Aanpassing baanregel 11
Pieter Baljet geeft toelichting op gang van zaken zoals hij die beleefd heeft. De voorgestelde
tekst wordt gedragen door het bestuur. De leden gaan hiermee akkoord met applaus en het
baanreglement zal worden aangepast.
11. Pauze
12. Uitslag LAC seizoen 2014/2015
Gerald reikt de prijzen uit voor de diverse categorieën in de LAC 2014/2015.
13. Uitreiking bekers
11111 beker voor inzet voor de vereniging gaat naar André Jerusalem
Ut en thus beker voor de meeste PR's in het seizoen gaat naar Wout Zijlstra
Andriol beker voor de meeste clubrecords gaat ook naar Wout Zijlstra
14. Rondvraag
Bestuur: volgend jaar is het EK atletiek in Amsterdam. Medewerking wordt gevraagd,
belangstellende leden kunnen zich melden.
Brief Bernhard over inzet van vrijwilligers bij lopen: Het zou mooi zijn als dit makkelijker
gaat, ook met oog op Slachtemarathon. Voorstel is het online zetten van vraag en aanbod.
Hierbij moet wel de vrijwilligerscoordinator betrokken worden. Suggestie is een schema
opstellen en zelf voor vervanging laten zorgen met een meer verplichtend karakter.
Cees Clement spreekt zorg uit over mogelijk tekort aan juryleden. Hier wordt aan gewerkt
door Andrea Michielsen.
Johan Jorritsma stelt voor bestemming te zoeken voor opbrengst Kerstpakketten bv EAD
apparaat. Johan wil een plan hiervoor maken met Pieter.
Douwe brengt punt in inzake de wedstrijdlicentie voor pupillen, is ook overwegen iedereen
wedstrijdlicentie te laten hebben. Toegelicht wordt dat de Jeugd kan hier zelf voor kiezen.
Kan per mail via ledenadministratie van Horror omgezet worden. Een licentie op aanvraag
kan ook, het nummer is hetzelfde. Het bestuur wil dit aankaarten bij de AU en verzoekt dit
verzoek ook nog op de mail te zetten naar het bestuur.
Uilke Schotanus doet suggestie ledenvergadering naar maandag te verplaatsen.
15. Sluiting
Met dank aan de leden sluit de voorzitter de vergadering
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