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Verenigingsavond 27 november! De toekomst van onze 
vereniging! 

 
Waar gaan we naar toe met onze vereniging? Wat zijn de wensen van de leden? En vooral: 
hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen?  
Hoe houden we vrijwilligers actief en dragen we bij aan een mooie toekomst? Hoe zorgen 
we voor voldoende gekwalificeerde (jeugd)trainers? Welke activiteiten willen we verder 
gaan ontplooien? 
 

Deze vragen en vele andere willen we bespreken op de verenigingsavond op  

Woensdag 27 november a.s. vanaf 19.45 u. 
In de kantine van AV Horror. 
Doel van de avond is te inventariseren waar onze toekomst ligt en welke stappen we moeten 
zetten om de vereniging bloeiend te houden. We hopen hier enkele werkgroepen te kunnen 
samenstellen op deelonderwerpen wat leidt tot een beleidsplan voor de komende jaren. 
Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom!  
 
Hierdoor zal bij hoge uitzondering de training van 19.15 u komen te vervallen en we 
verzoeken jullie allemaal dringend toch naar het sportpark te komen, maar deze ene keer 
om te praten over onze toekomst. De training van 18.30 gaat gewoon door, de getrainde 
lopers kunnen aansluitend in de kantine deelnemen. Voor versnaperingen wordt gezorgd. 
 
De avond zal worden voorgezeten door 
Bob Thomassen, manager van de Atletiek Unie en kwaliteitsmanager van NOC/NSF, ervaren 
in event management, met medewerking van Jan Dupon, buurtsportcoach Súdwest-Fryslân. 
 
Als je hart voor onze mooie vereniging hebt doe dan mee! Zonder jullie hulp kunnen we niet. 
 
Voor meer informatie zie ook:   
 

 

Bevrijdingsestafette 
 
Nederland 75 jaar bevrijd! Een heel gedenkwaardig feit in 2020. 
Het is sinds vele jaren gebruikelijk om een keer in de 5 jaar op 4 mei de bevrijdingsvlam op te 
halen in Wageningen en deze in estafette naar Sneek te brengen in de nacht van 4 op 5 mei. 
De aankomst is rond 13.00 u in Sneek Dit wordt georganiseerd door de Vereniging Oranje 
Sneek met medewerking van AV Horror. De lopers worden met een touringcar naar 
Wageningen gebracht. Bij elke editie zijn er een aantal enthousiaste Horror deelnemers. De 
Stichting “Sneek viert 75 jaar bevrijding”, ontstaan uit deze vereniging zal de organisatie op 
zich nemen.  
Van de kant van Horror wordt de organisatie verzorgd door Ronald de Lange. Meer 
informatie: zomer26@gmail.com. 

mailto:zomer26@gmail.com


 Nieuwsbrief 1 
 

Sponsoractie van de Rabobank 
 
Horror heeft dit jaar mee gedaan aan Rabo Club Support, een sponsoractie van de 
Rabobank. Dit heeft maar liefst een bedrag opgeleverd van  
 

€1030,36!! 
 
We willen iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk bedanken! Door jullie hebben we dit 
mooie bedrag bereikt! 
 

 

Ledencheck 
 
Tijdens de trainingen is het voor de trainers niet altijd duidelijk wie er zijn en of iedereen die 
mee traint wel lid is. 
We hebben daarom samen met de trainers besloten om 2 keer per jaar een leden check te 
doen bij de volwassenen bij de training. 
Er zal binnenkort van alle deelnemers aan de training gevraagd worden zijn/haar naam op 
een lijst te zetten voor een administratieve controle. 
 

 

Vacatures 
 
Er zijn nog steeds een aantal vacatures: 

• We zoeken per april 2020 een nieuwe penningmeester. Wie durft deze kl aan? 

• Verschillende commissies hebben openstaande vacatures. O.a. de 
materialencommissie, sponsorcommissie, beheer social media. 

• En… wie voelt ervoor om de trainersopleiding te volgen en (jeugd-)trainer te worden 
bij Horror? Neem contact op met een van de bestuursleden 

 

 

Vrijwilligers, vrijwilligers 
 
Niet alleen in de commissies zijn vacatures. Er is een chronisch tekort aan vrijwilligers voor 
allerlei taken, zoals bemensing van de kantine, uitvoerende taken bij wegwedstrijden en 
baanwedstrijden, jeugdevenementen enzovoorts. 
Het bestuur is bezig te inventariseren welke leden van onze vereniging nog geen 
vrijwilligersbijdrage leveren en gaan deze binnenkort benaderen. 
Iedereen moet eigenlijk een kleine bijdrage leveren om de vereniging in stand te houden. 
Het gaat vaak om een paar uurtjes per jaar. En het is meestal leuker dan je denkt! 


