Verslag algemene ledenvergadering AV Horror 6 april 2016
1. Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en de aanwezige leden en het bestuur staan eerst stil bij het
overlijden van het erelid Ernesto Andriol.
2. Verslag algemene ledenvergadering 2015
Het verslag wordt tekstueel vastgesteld.
Naar aanleiding van wordt toegelicht waarom niet is overgegaan tot de aanschaf van een AED
apparaat (is al een AED op het complex en onderhoudskosten). In plaats hiervan is een nieuwe
geluidsinstallatie aangeschaft. Communicatie op dit punt had mogelijk beter gekund.
3. Jaarverslag bestuur
AV Horror is een gezonde vereniging, ook dit jaar is geen contributieverhoging nodig. Het nieuwe
pakket voor leden- en financiële administratie werkt goed. Er zijn plannen om de baan intensiever te
benutten en de wedstrijden in 2015 waren erg succesvol, met dank aan Uilke en de andere
betrokken vrijwilligers. Bij de ronde van SWF is ook een mooi bedrag voor het KWF opgehaald.
Horror is partner bij grote evenementen zoals de MAR-athon en de Slachtemarathon. Ook de clinics
waren een groot succes. Verder dank aan Johan en de kantinevrijwilligers. Horror kan nog steeds
vrijwilligers gebruiken en hiervoo loopt nu een actie. Een werkgroep is bezig met beleid om de
vereniging verder te professionaliseren, dat komt vanavond nog aan bod.
3. Jaarverslag jeugd/wedstrijdcommissie
Aletta Stadelaar-de Vries geeft aan de hand van het uitgedeelde verslag een korte toelichting op de
uitgevoerde activiteiten waaronder de grote clubactie en het jeugdkamp. Zij kunnen nog wel leden
gebruiken in de commissie.
De activiteitencommissie is formeel opgeven maar zij dragen nog wel bij m.n. bij
clubkampioenschappen en in 2016 met een meerkamp.
4. Financieel jaarverslag penningmeester
Harry Zwanenburg geeft een toelichting op stand van zaken. Sportlink is geïntroduceerd voor
ledenadministratie, gaf ook korting bij AU. Privacy is wel geborgd. Ook cde ontributie gaat via dit
systeem en de financiële boekhouding. Tevens is een vrijwilligersmodule aangeschaft.
Vervolgens geeft hij een overzicht van de begroting 2015, de realisatie 2015 en de begroting 2016.
Baten: hier is € 2500,- verkeerd geboekt, moet bij afdracht AU i.p.v. contributie. Betreft de bijdrage
van leden voor de AU, bij de kosten staan licenties AU. Volgend jaar wordt dit beter geboekt.
Wedstrijden doen het goed en ook de kantine en de clinics. Horror groeit als een van de weinige
verenigingen, mede dankzij de clinics.
Afschrijvingen voor accommodatie en materiaal: deze worden goed op peil gehouden. Trainers zijn
de belangrijkste kostenpost. Reservering voor is ook in begroting 2016 opgenomen. Overige posten
worden kort toegelicht. Prijzen in de kantine zijn licht verhoogd, vanwege hogere inkoop. Energie is
gescheiden van overige verenigingen.
Uiteindelijk is er een resultaat van 10.000 over 2015. Het is van belang continuïteit in oog te houden,
maar er is nu geen verhoging contributie nodig. We zijn een gezonde vereniging, ook qua vermogen
(ca. €100.000,-). Over 6 jaar bestaat AVH 75 jaar, bestuur denkt na over een reservering voor mooi
evenement en mogelijk een herinneringsboek.

5. Verslag kascommissie
De commissie heeft alles grondig doorgenomen, kritische vragen gesteld en enkele details
onderzocht. Zij zijn tevreden en adviseren de leden decharge voor bestuur te verlenen. De
aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
6. Vaststellen begroting 2016
Begroting is nagenoeg conform 2015. Er is meer opgenomen voor trainers en opleidingen en er is
€8000,- begroot voor professionalisering, hoe dit uit te werken is punt van nader overleg en
hiervoor zijn ook de uitkomsten van de ledenenquête van belang
7. Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie voor 2017 zal bestaan uit Gerald Hoogeveen, Ylona Kruis en Gielt Algra
8. Voordracht erelid AV Horror
Peter van de Meeren spreekt Lub Wiarda en zijn vrouw en dochter met veel warmte toe over zijn
verdiensten en betekenis voor AV Horror en ook breder in de sport in Nederland. Zijn pleidooi voor
een erelidmaatschap wordt van harte ondersteund door alle aanwezige leden waarna hij de hierbij
behorende versierselen krijgt overhandigd.
9. Stand van zaken ledenenquête en verenigingsbeleid.
Renee van Dam, buurtsportcoach, ondersteunt een werkgroep met AV Horror leden die nadenken
over het beleid van de vereniging. De werkgroep heeft een enquête uitgevoerd onder de leden. De
resultaten hiervan worden kort gepresenteerd en tijdens een discussieavond op 8 juni kan hioerover
verder worden gepraat. Het belangrijkste doel is om Horror als groeiende en bloeiende vereniging
sterk te maken voor een gezonde toekomst.
10. Uitslag LAC seizoen 2015/2016
Gerald Hoogeveen reikt de prijzen uit in de diverse categorieën.
11. Uitreiking 11111 beker en Andriol beker
De Andriol beker voor clubrecords gaat naar Iris Oostbaan en wordt uitgereikt door kersvers erelid
Lub Wiarda
De 11111 beker reikt Andrea Michielsen uit aan Miriam Keuken vanwege haar grote bijdrage aan tal
van activiteiten binnen de vereniging.
12. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt en de voorzitter dankt alle aanwezige leden en sluit de
vergadering.

