Notulen jaarvergadering AV Horror 24-4-2017
Kantine AV Horror.
Aanwezig: 56 leden waarvan 6 ereleden.
Afwezig met kennisgeving: Karin Zwart, Francisco Oosterbaan, Marga Zwanenburg, Theo
Huitinga, Janny vd Wal en Jetze Genee
1. Opening en mededelingen voorzitter. Heet iedereen welkom. We bestaan dit haar 70
jaar. Het is niet de 70e jaarvergadering, er zijn er door de jaren enkele overgeslagen.
Mededelingen : van enkele mensen wordt bij punt 4 afscheid genomen. Peter vd
Meeren komt met de nieuwe presentatiegids.
2. Notulen vorige vergadering: vastgesteld zonder wijzigingen.
3. Jaarverslag jeugd/wedstrijd commissie en BWC. Richard Blauw verslaat: blijft lastig
jeugd te activeren/motiveren, vooral de oudere jeugd. Jeugdkamp was groot succes.
Tegen enkele zaken aangelopen die aan de orde komen bij volgende uitje. M.n.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben. Sinterklaas was een succes evenals de
filmavond en de Poiesz sponsoractie, € 950,- opgehaald.
BWC: door Jannie Wubbolts (zie apart verslag). Uilke Schotanus over de
wegwedstrijden: een aantal lopen wordt verslagen; waaronder de Hinde loop en de 4
mijl, de Slachte marathon, Sneek Bolsward Sneek. Vorig jaar de Hart voor hoop ism
Samenloop voor hoop; Walk en run, de Morra run en tenslotte de Cees Clement
cross. Er is een verkeersregelaars opleiding voor vrijwilligers. De SBS loop is de enige
die gecertificeerd is door de KNAU (20 km).
4. Uitreiking Andriol beker: Pieter Baljet: de beker is voor het clublid met de meeste
clubrecords. Als ouders een kind hebben met clubrecord: verzoek om dit aan te
melden. De heer Andriol is recent overleden en heeft deze beker al vanaf 1966 ter
beschikking gesteld; er is een nieuwe voet onder gekomen om voldoende ruimte te
hebben voor nieuwe namen. Er zijn 2 winnaars met 7 clubrecords. Er is er een die 2
wedstrijden liep en 7 clubrecords oogstte: Jente de Boer. Vader (Yme de Boer)
neemt de beker in ontvangst. De andere winnaar: Daan Jaarsma. Bloemen en beker.
Er zijn enkele mensen die afscheid nemen en worden bedankt: Rouke en Corrie de
Boer, zij verzorgden de coördinatie van de indoor en outdoor wedstrijden voor de
jeugd, plm 16 jaar lang. Ook Erik Piersma neemt afscheid als fysiotherapeut/masseur,
hij is verhuisd.
Vervolgens Claudia Reinsma die jarenlang de website heeft beheerd
5. Financieel verslag. (Harry Zwanenburg): de inkomsten hoger dan verwacht agv de
wedstrijd inkomsten. Voor de begroting geen verwachte stijging van de leden
aantallen. Uitgaven: er is een wat hogere trainersuitave en deze is ook voor 2017
hoger begroot. Het totaal is een klein bedrag negatief maar gezien de gunstige
ontwikkeling voor de kantine huur wordt dit ruim gecompenseerd.
6. Verslag kascommissie: de boeken zijn doorgenomen, er zijn geen bijzonderheden
gevonden, wel enkele aanbevelingen gedaan.
7. Begroting 2017: is feitelijk al besproken, het ziet er naar uit dat deze positief zal
uitvallen. Er wordt gevraagd waarom de kantine omzet achterblijft terwijl aantal
wedstrijden toeneemt. Daar is geen duidelijke verklaring voor; wel is de inkoop wat
duurder geworden bij gelijkblijvende verkoopprijzen. Kan het kantine aanbod ook

wat ruimer zijn? (Bijv broodjes en soep) door de BWC wordt daar aandacht aan
geschonken, is echter erg lastig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
8. Liesbeth Steenbergen biedt zich aan voor de kascommissie in de vervallen plaats van
Ylona Kruis. Dank voor beiden.
9. Pauze is verplaatst naar punt 9.
10. Beleidsplan 2017; echter begonnen wordt met de presentatie van de nieuwe
presentatiegids door Peter vd Meeren. Er zijn en aantal mooie verhalen gekomen die
door Peter zijn bewerkt voor de gids. Ieder lid krijgt er 2, 1 om weg te geven om de
vereniging te promoten. Vanaf morgenavond te verkrijgen. (1300 exemplaren). Peter
wordt hartelijk bedankt voor het vele werk.
Beleidsplan 2017: er wordt een presentatie gegeven door Harry Zwanenburg en John
vd Wiel. Er wordt een korte inleiding gehouden door John over de ‘denktank’ er zijn
bijeenkomsten geweest om te brainstormen over te toekomst van de vereniging. Dit
heeft geresulteerd in het voorliggende beleidsplan. Er zijn enkele schriftelijke reacties
geweest van Yke Schouwstra , Paul Clement, Karin Zwart en van Johan Jorritsma
Er komt een toelichting met powerpoint presentatie door Harry. Het bestaande
beleidsplan is al vele jaren oud en door de groei en overige ontwikkelingen aan
herziening toe. Het plan is bewust beknopt gehouden voor de duidelijkheid,
daaronder kunnen deel-beleidsplannen worden gehangen. Het bestuur heeft zich
gefocust op de breedte in verband met de groeiende ledentallen.
Er is enige discussie over de ambitie om tot de top 25 te behoren: wat wordt daar
mee bedoeld en hoe meet je dat? Idee is dat dat in brede zin moet worden gezien
(tevredenheid, sfeer, financiële gezondheid etc) maar met name voor de jeugd kan
het ook in gemeten worden prestaties.
John geeft een toelichting over de professionalisering en de eventuele
verenigingscoordinator. Er is behoefte aan meer samenhang in de vereniging om de
vrijwilligers aan te sturen. Karin Zwart is gestopt met het coördinatorschap. Er blijft
dringend behoefte aan een vrijwilligerscoördinator.
Er wordt gesuggereerd om de social media nog meer te gebruiken bij evenementen
voor de vereniging zoals bijv inschrijving voor de berenloop om evt gezamenlijk te
trainen, rijden etc.
Suggestie is tevens een krachthonk om de prestaties nog verder te verbeteren.
Wellicht zou er iets te regelen met sportrevalidatie.
Discussie over vergoeding vrijwilligers of vrijwilligerscoördinator, daar zitten veel
haken en ogen aan.
Deelbeleidsplannen worden nog kort toegelicht; ijkpunt is over 1 jaar: of een
verenigingsmanager nog nodig is.
Evelien Breeuwsma wil de informatie over de vrijwilligers invoeren in Sportlink wat
het overzicht aanzienlijk duidelijker en werkbaarder zal maken.
De voorzitter vraagt de leden toestemming om dit verder te onderzoeken en het plan
als zodanig te accepteren, brengt het in stemming en krijgt van alle leden een
voorstem zonder tegenstemmen of onthoudingen waarmee dit beleidsplan is
aangenomen.
11. Uitslag LAC seizoen. Gerald Hoogeveen reikt in elke categorie 3 prijzen uit. Uitslagen
staan op de site
12. Mutaties bestuur: uittredend: Jan Boonstra vertrekt per 1-7. Henri Hofman, Andrea
Michielsen, Harry Zwanenburg. Veel dank. Toetredend: Wilko Bakker,

(penningmeester), Arthur Poelmann (secretaris) en Francisco Oosterbaan (jeugd).
Allen welkom geheten.
13. Uitreiking 11111 beker. Het schouderklopje van de vereniging: het is geworden:
Harry en Marga Zwanenburg voor hun inzet voor de vereniging. Beker en bloemen.
14. Rondvraag: Richard: Wifi in de kantine: als er op korte termijn geen oplossing komt
regelen we het zelf met Ziggo (40,- p.m.)
Uilke Schotaus: over het huidige kaatsveld: wat wordt er aangelegd? Er komt een
survival baan en beach volleybal veld. Vraag over een attentie voor de vrijwilligers. Is
onderdeel van vrijwilligersplan. Heeft de aandacht.
Peter vd Meeren: geld reserveren voor een groot feest over 5 jaar (75 jaar). Suggestie
wordt meegenomen. Ylona suggestie voor opslag materiaal e.d. “onder de grond”.
Esther: Wordt er ook nagedacht over leden behoud? Er is bij de C junioren een grote
groep die gaat stoppen. Krijgt te weinig aandacht. Simone geeft een reactie met
uitleg. De gedachte is dat door het nieuwe bestuurslid jeugd er veel op poten gezet
gaat worden waarmee dit probleem gekeerd wordt.
15. De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 u

