
Jaarverslag 2019-2020 AV Horror 
 

1. Verslag van bestuur 
Het is een bijzonder seizoen geworden, ongekend in de geschiedenis van onze 
vereniging. Het begon allemaal voorspoedig in september met de gebruikelijke 
evenementen. Al snel werd in het nieuwe jaar duidelijk dat er een pandemie 
aankwam. Deze heeft in het voorjaar desastreuze gevolgen gehad voor de 
verenigingsactiviteiten: de kantine ging dicht; in maart werden alle trainings- en 
wedstrijdactiviteiten stopgezet en stap voor stap weer hervat in mei. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat we ons in een tweede golf bevinden die -helaas- strenge 
maatregelen noodzakelijk maakt. 
 
Niettemin zijn er wel zaken bereikt:  
• Na een introductieavond door Bob Thomassen van de Atletiek Unie zijn we in het 

najaar van 2019 begonnen met een begeleidingstraject door buurtsportcoach Jan 
Dupon.  Doel is om te komen tot een beleidsplan en een visie voor de club. 
Er zijn daarbij een aantal werkgroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan met 
onderwerpen zoals sponsoring, betrokkenheid, communicatie, vrijwilligers en 
organisatie. De eerste concrete stappen zijn gezet maar helaas heeft de 
pandemie kort daarna roet in het eten gegooid. 

• We zijn gestart met het opzetten van nieuwsbrieven die nu met enige regelmaat 
worden verzonden. Een flinke verbetering in de communicatie met de leden! 

• Er zijn verschillende commissie- en trainersavonden georganiseerd met als doel 
de communicatie en de sfeer te optimaliseren. 

• Het systeem voor trainersvergoedingen van de jeugdtrainers is aangepast om de 
motivatie van de jeugdtrainers zo goed mogelijk te houden. 

• De wegwedstrijdcommissie is gereorganiseerd met als doel een efficiëntere en 
slagvaardiger organisatie. 

• We zijn actiever geworden in het betrekken van vrijwilligers bij onze activiteiten 
met behulp van de diensten van Sportlink. 

• De sponsorcommissie heeft contracten gesloten met Kuipers Woudsend en 
Runpoint; deze laatste zorgt voor het nieuwe kledingpakket voor de trainers. 

• Afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd: de nieuwjaarsreceptie 
met uitreiking van de Andriol beker aan Jari Heppener en een goed bezochte en 
geslaagde pubquiz avond.   

• Er is een nieuw kassasysteem geïntroduceerd met pinbetalingen. Dit functioneert 
goed.  

• De atletiekbaan is weer voor 5 jaar goedgekeurd. 
• Met ingang van dit jaar is aan alle jeugdtrainers gevraagd om een Verklaring 

Omtrent Gedrag te overleggen.  
• Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur: afgetreden is Wilko Bakker, 

penningmeester.  In zijn plaats is Klaas Jan Wiersma gekomen. We zijn Wilko veel 
dank verschuldigd voor al zijn werkzaamheden. Margreet Bosma is bereid 
gevonden de al langer openstaande vacature in te vullen van algemeen 
bestuurslid. Zij heeft tevens de ledenadministratie overgenomen van Andre 
Jerusalem. 

 



Er zijn nog steeds zaken die onze aandacht vragen, zoals het schrijnende tekort aan 
(jeugd-)trainers. We blijven actief mensen benaderen. 

 
Hoe staan we ervoor als vereniging?  
Ondanks corona is het grootste deel van de trainingen het afgelopen seizoen gewoon 
doorgegaan. Het aantal leden is vrijwel gelijk gebleven; er zijn de laatste tijd iets 
meer afmeldingen dan aanmeldingen. De meeste leden blijven de vereniging trouw 
en dat is een geweldig teken van solidariteit! 
 
Namens het bestuur, Arthur Poelmann, voorzitter 

 
2. Jaarrekening 

Algemeen 
De cijfers 2019 zijn opgemaakt door Wilko Bakker. Op 6 maart 2020 heeft de 
kascommissie, bestaande uit Ronald de Lange, Anneke Heijnis en Liesbeth 
Steenbergen de boeken gecontroleerd en decharge verleend. En daarmee heeft de 
kascommissie het beleid dat het afgelopen jaar door de penningmeester is gevoerd, 
goedgekeurd en is daarmee afgerond.  
In april is Klaas Jan Wiersma de nieuwe penningmeester geworden. 
 
Werkelijk 2019 t.o.v. begroting 2019 
Zowel de baten als de kosten waren in 2019 over de hele linie iets lager dan begroot. 
Er waren iets minder leden dan verwacht. Er was een positief resultaat bij de 
wedstrijden (inclusief de clinics), de kosten van de evenementen waren lager, 
evenals de overige lasten en bankkosten. 
Per saldo was het resultaat € 5.515 in de plus. 
 
Begroting 2020 
Door het Coronavirus is 2020 een bijzonder jaar en niet te vergelijken met de 
voorgaande jaren. Er zijn nauwelijks wedstrijden georganiseerd en de kantine moest 
regelmatig gesloten worden. Hierdoor zijn de baten en de lasten veel lager. Gelukkig 
hebben wij van de overheid een NOW subsidie van € 4.000 ontvangen, waardoor het 
begrote resultaat slechts licht negatief is. 
 
Als iemand meer informatie of een toelichting wil, stuur dan een mail naar 
penningmeester@avhorror.nl. 
 
Klaas Jan Wiersma, penningmeester 
 

3. Jaarverslag commissies: 
 

• Sponsorcommissie 
In 2020 hebben wij het plan opgevat om geleidelijk het aantal bordsponsoren uit te 
breiden. Dit genereert jaarlijks inkomsten waarmee er net even iets extra’s kan 
worden georganiseerd. 
 



Zeker bij de jeugdactiviteiten is er behoefte aan enige financiële ondersteuning. 
Evenementen zoals de clubkampioenschappen zijn voor zowel de club als voor de 
atleten waardevolle gebeurtenissen en verdienen support. 
RUNPOINT Leeuwarden is bereid gevonden de kleding voor de trainers te leveren; 
een supermooi gebaar waardoor binnen enkele weken de trainers er weer puik 
bijlopen. 
 
Denkt u zelf over sponsoring? Of heeft u kennissen, vrienden, familie, een werkgever 
die iets voor de club zouden kunnen of willen betekenen? Laat het weten en mail 
naar sponsoring@avhorror.nl. 
Er zijn verschillende vormen van sponsoring mogelijk, vraag hiervoor het sponsorplan 
van Horror op. Ook is er maatwerk mogelijk. 
Bij voorbaat dank, 
 
Namens de sponsorcommissie, Durk Douma 
 

• Vrijwilligerscommissie 
Afgelopen jaar zijn Frank Klaasen, Bert Brinks en Karen de Kruif bezig geweest met 
het schrijven van het Vrijwilligers Beleidsplan. Vanuit het bestuur kwam de vraag om 
een eenduidig beleid ten aanzien van vrijwilligers. Vanuit de commissies kwam de 
vraag om meer vrijwilligers (en zo een betere spreiding van belasting). Vanuit de 
leden kwam de vraag om een betere planning van taken (en dus niet ad hoc). 
Het is gelukt! En binnenkort is het Beleidsplan op de site terug te vinden. 

  
Het Beleidsplan is opgesteld aan de hand van het 6B-model. Bezinnen (wat willen we 
als vereniging), Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen. 

  
Bij AV Horror onderscheiden we twee categorieën vrijwilligersactiviteiten: 
1) Functiegericht: langdurige, structurele inzet binnen bestuur of commissies of als 

trainer. 
2) Taakgericht: eenmalige inzet bij een activiteit. Deze taken zijn met name bij de 

baanwedstrijden, wegwedstrijden of kantinewerkzaamheden. Ook voor de 
jaarlijkse Klussendag is de inzet van vrijwilligers zeer wenselijk. 

 
Dit Beleidsplan richt zich op de taakgerichte inzet van vrijwilligers. We vragen ieder 
lid om zich 2 x per jaar in te zetten voor een activiteit. Vele handen maken licht werk 
en zo kunnen we op een goede en plezierige manier evenementen met elkaar 
organiseren. 

  
Voor de komende periode gaan we aan de slag met de praktische (en digitale) 
invulling van het Beleidsplan. Zo gaan we bijvoorbeeld met nieuwe leden een 
kennismakingsgesprek organiseren. 

  Samen zetten we de schouders eronder! 
 
Namens de vrijwilligerscommissie, Karen de Kruif. 

 
• Lange afstand competitie (LAC) 



De LAC-commissie heeft besloten geen eindstand op te maken voor de Lange Afstand 
Competitie van het seizoen 2019-2020, omdat de laatste loop niet door kon gaan 
vanwege de uitbraak van Covid-19. Hiertoe is besloten omdat er ook lopers zijn die 
niet aan het aantal van vijf lopen konden voldoen en er een 'scheve' eindstand zou 
zijn ontstaan. We verwachten dat ook het komend seizoen er onvoldoende lopen 
georganiseerd kunnen worden.  

  
Namens de LAC, Gerald  Hoogeveen 
 

 
• Wegwedstrijdcommissie (WWC) 

Georganiseerde lopen in 2020: 
In het afgelopen kalenderjaar is er bij de WWC veel gebeurd. Dat zou je natuurlijk 
niet zeggen wanneer je kijkt naar het aantal wedstrijden die we hebben 
georganiseerd. Na de 2 winterlopen in 2020 waren we al druk bezig met de 
voorbereidingen voor de Ronde van Súdwest-Fryslân. Helaas mocht dit allemaal niet 
plaats vinden. Reden daarvoor is ons allen bekend. 
 
Nieuwe structuur WWC. 
Toch heeft de WWC niet stilgezeten. Tijdens de vijftigste SBS die in 2019 werd 
gehouden bleek dat de organisatie kwetsbaar was. Te veel taken moesten door te 
weinig mensen worden uitgevoerd. Daarnaast vielen er mensen uit op belangrijke 
plekken in de commissie. Ook voelde iedereen zich verantwoordelijk voor alle taken 
waardoor iedereen zich bezighield met de totale organisatie. En als we nieuwe 
commissieleden wilden werven, wat vroegen we dan? 
Reden om eens goed te kijken naar de commissie.  
We hebben afgesproken dat we binnen de commissie zouden gaan werken met 
functies. Bij deze functies horen duidelijke afgebakende taken. In aanloop naar een 
evenement werkt iedereen zijn voorbereiding af. Twee, maar het liefst drie 
coördinatoren bewaken het draaiboek en coördineren de vergadering. Wanneer 
nodig vergaderen we met zijn allen en soms vergaderen we in klein comité. De 
functies zijn beschreven en ingevuld door de leden van de commissie. We zien nu 
waar de gaten vallen en kunnen gericht op zoek gaan naar mensen binnen onze 
organisatie. De functie (met de daarbij behorende taken) is helder.  
Duidelijk is dat we veel mensen nodig hebben maar de taken zijn behapbaar. Er is 
nauw overleg met de vrijwilligerscommissie. Op de website vindt u een overzicht van 
de nieuwe structuur WWC https://www.avhorror.nl/wegwedstrijdcommissie/  
Schroom niet en meldt u aan als lid van de wegwedstrijdcommissie! 
 
Hoe verder in 2020-2021? 
De commissie heeft zich voorgenomen om te onderzoeken of en wanneer we weer 
wedstrijden kunnen organiseren. We hadden het draaiboek en het Coronaplan al 
klaar voor de winterlopen maar zijn, in overleg met de gemeente, tot de conclusie 
gekomen dat het organiseren hiervan op dit moment bijna onuitvoerbaar is. Zodra de 
maatregelen het toelaten staan we te popelen om weer te organiseren. Voor 2021 
maken we gewoon weer een kalender en melden we onze lopen aan.  
Namens de wegwedstrijdcommissie, Paul Clement. 



 
• Baanwedstrijdcommissie (BWC): 

Na de clubkampioenschappen van 2019, kwamen de BWC-leden alweer snel 
bij elkaar om de plannen van 2020 te bespreken. Daar stond met hoofdletters onze 
meerkamp op de agenda. In april 2020 zou het eerste lustrum gevierd worden. Veel 
atleten uit het hele land lieten al weten graag naar Sneek te komen. 
In januari en februari is de BWC begonnen met de voorbereidingen. Helaas moest 
deze wedstrijd gecanceld worden en duurde het tot in juni voordat de atleten 
überhaupt weer een wedstrijd konden doen. In juni en juli hebben we nog wel een 
wedstrijd georganiseerd met onze jeugdtrainers op ons eigen terrein voor onze eigen 
pupillen in het kader van de Atletic Champs. 

  
Inmiddels zijn er binnen de commissie een aantal mensen die afscheid hebben 
genomen, te weten John vd Wiel, Jannie Wubbolts en Hennie vd Meij. De commissie 
heeft hen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Margriet de Groot is bij de 
commissie gekomen. De commissie heeft nu wel een minimale bezetting waardoor 
komend seizoen bepaald moet worden waar we de focus op leggen. 
 
Namens de BWC, Martin de Haan. 


