
 

Algemene ledenvergadering Fortius 15 juli 2020 

Pagina 1 

 

 
Verslag 124e algemene ledenvergadering Fortius 15 juli 2020 

 

Aanwezig:  24 leden (zie presentielijst) 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

De voorzitter, Jan van Haren opent de vergadering. In zijn welkomstwoord geeft de voorzitter 

aan dat het een sobere vergadering wordt vanwege het coronavirus, met minder leden dan 

we gewend zijn. Ondanks dat, is het mooi wat we als vereniging in het afgelopen jaar hebben 

bereikt. De agenda is akkoord.  

  

2. Effecten coronamaatregelen op Fortius 

 De effecten van het coronavirus zijn zichtbaar, ook tijdens deze vergadering in de hal. De 

vereniging moest conform de landelijke maatregelen in lockdown. Op 15 mei konden weer 

diverse sporten opgepakt worden, dankzij de inzet van trainers, medewerkers, vrijwilligers en 

bestuur. 

De vereniging verloor door de crisis ongeveer 150 leden, vooral bij de groepslessen en de 

fitness is het grootste verloop in leden. Bij die groepen wordt meer naar Fortius gekeken als 

sportschool en minder als vereniging. We moeten afwachten wat de mogelijkheden voor 

sporten zijn na de zomervakantie. Intussen zijn vrijwilligers bezig met het aanpakken van de 

kantine, waarover later in dit verslag meer. 

Heel veel leden zijn deze periode gelukkig gezond doorgekomen.  

 

In het verslagjaar tot aan heden zijn ons zeven mensen ontvallen: Ad Keller, Moestafa Deger, 

Brigit Salwegter, Bill Sneider, Piet Poots, Jan Stal, Cor Melger. Met de woorden “alles van 

waarde is weerloos” haalt voorzitter Jan van Haren een dichtregel van Lucebert aan. “Dat is 

ook zo met het leven. Gelukkig zitten we in goede gezondheid bij elkaar en kunnen we 

terugkijken op deze mensen wat ze voor ons hebben betekend.” De vergadering houdt een 

moment van stilte.  

  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 De secretaris Jan van Dalen geeft de afmeldingen voor deze vergadering door. 

De secretaris heeft twee volmachten van leden ontvangen die op vakantie zijn en wel hun 

stem willen laten horen. 

  

4. Notulen ledenvergadering van 27 maart 2019 

 Het verslag van 27 maart 2019 wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag punt 4 informeert Maarten Vogelenzang naar de stand van 

zaken van het vrijwilligersbeleid. We zouden vorig jaar al een concept krijgen dat met een 
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aantal leden besproken zou worden. Dit punt komt elke keer terug zonder dat we een stap 

verder zijn. 

Jan van Haren had een panel vanuit de leden uitgenodigd om als klankbord het concept 

vrijwilligersbeleid te bespreken, maar door de coronacrisis kon dit niet doorgaan. 

Desgevraagd geeft hij aan dat hij willekeurig leden heeft benaderd met uitzondering van de 

jeugd. Hij gaat het overleg zo snel mogelijk weer organiseren. Naar aanleiding van dat 

overleg zal het bestuur het beleid vaststellen en in gang zetten. 

Het bestuur gaat in eerste instantie uit van vrijwilligheid en niet van verplichting om 

vrijwilligerstaken voor de vereniging te doen. Vanuit de vergadering komt van meerdere 

leden het verzoek om beleidspunten die alle leden treffen in een ledenvergadering aan de 

orde te stellen. Een aantal aanwezigen verwacht bijvoorbeeld alleen een oplossing van het 

vrijwilligersprobleem door een verplichting in te voeren. 

De voorzitter vraagt om vertrouwen in de insteek die het bestuur kiest en zegt toe de leden 

te raadplegen bij zaken die de hele vereniging raken. 

Volgens een van de aanwezigen kunnen leden ouder dan 65 jaar niet worden verplicht om 

vrijwilliger te zijn. 

  

5. Jaarverslag 2019 van de secretaris, afdelingen en commissies 

 De secretaris dankt iedereen voor zijn bijdrage aan het jaarverslag. Hij geeft in een notendop 

een weergave van het verslag. Het jaarverslag is bijgevoegd bij de vergaderstukken en 

gepubliceerd op www.fortiusdrechtsteden.nl. 

  

6. Financieel verslag 2019 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie 

 In het Financieel verslag 2019 zijn de resultaten over boekjaar 2019 en de balans per 31 

december 2019 vermeld. Het verslag van de kascontrolecommissie is hieraan toegevoegd. 

De penningmeester Chris den Hartog bedankt Petra de Wit en René Bellaart voor hun 

administratieve ondersteuning.  

Het boekjaar 2019 is geëindigd met een negatief resultaat van 17.560 euro. Vooral de 

teruglopende contributie- en kantine-inkomsten zorgden voor dit negatief resultaat. Het 

bedrag komt ten laste van de algemene reserve.  

 

Na de toelichting van de penningmeester worden de volgende vragen gesteld: 

Wat is de afschrijvingstermijn van materialen?  

De penningmeester antwoordt dat dit afhankelijk is van het materiaal. In de praktijk blijkt het 

materiaal vaak langer mee te gaan dan de afschrijvingstermijn.  

 

Hoe staat het met terugbetaling van het geld door de voormalige penningmeester? 

Dat is geboekt bij vordering op lange termijn. De terugbetaling verloopt conform afspraak 

en is ongeveer 1.000 euro per maand. Als de hoofdsom terugbetaald is, volgt het rentedeel. 

 

Verslag kascontrolecommissie: 

De kascommissie bestaande uit Martin Camfferman, Henk Rosenquist en Chione van der 

Beek, bekeken elk kwartaal de boeken van 2019 en bevonden die in orde. Op hun advies 
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verleent de vergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 

het boekjaar 2019. 

  

7. Begroting 2019 met investeringsplan, verhoging contributie, wijziging inningperiode 

De penningmeester geeft aan dat we in een periode zijn met veel vraagtekens. 

De vereniging loopt veel opbrengsten mis van onder meer de Riwal Hoogwerkers halve 

marathon en de Drechtstadloop en de kantine. Het ledenaantal is met ongeveer 5% gedaald.  

Gelukkig heeft het merendeel van de leden wel geduld gehad en is lid gebleven. Daar is het 

bestuur dankbaar voor. De instroom met nieuwe leden begint weer mondjesmaat. 

De regering is bijgesprongen met twee noodregelingen. We moeten nog bekijken in 

hoeverre we opnieuw een bijdrage kunnen verwachten in het tweede halfjaar. 

Een aantal personen dat recht had op onkostenvergoeding heeft daar voor een deel vanaf 

gezien. 

Veel uitgaven zijn gestopt, we schaffen nu alleen aan wat echt nodig is. Dit kan niet zo blijven, 

want dan ontstaat achterstallig onderhoud. 

 

De penningmeester heeft drie scenario’s voor de begroting 2020 opgesteld, variërend van 

dat het verlies zal meevallen tot grotere verliezen. Hij licht de scenario’s toe. 

Aanvankelijk zou het bestuur voorstellen om een contributieverhoging in de loop van dit jaar 

in te laten gaan. Een verhoging is noodzakelijk om, zoveel mogelijk als kan, aan te sturen op 

een positief resultaat. Aangezien de dienstverlening vanuit de vereniging door de 

coronacrisis lager is, dan we gewend zijn, stelt het bestuur voor om een verhoging van 1,50 

euro per maand pas in te laten gaan per 1 januari 2021. Ook is het voorstel om de 

contributiebetaling per kwartaal te innen. Dit scheelt de vereniging in administratieve kosten. 

Het opzeggen van het lidmaatschap verloopt dan ook per kwartaal. Het bestuur stelt voor 

om deze maatregel in te laten gaan per 1 oktober 2020. De penningmeester heeft 

geconstateerd dat Fortius in vergelijking met andere atletiekverenigingen in de regio een vrij 

coulante regeling heeft. 

 

De vergadering gaat akkoord met de volgende voorstellen: 

a. begrotingsopzet (drie scenario’s) en het tot nu toe gevoerde beleid 2020 

b. wijziging contributiebetaling van maand naar kwartaal, ingaande 4e kwartaal 2020 

c. wijziging contributiebedrag voor vrijwel alle contributiegroepen met 1,50 euro op 

maandbasis, ingaande 1 januari 2021. 

 

Een van de leden geeft het bestuur in overweging om de jaarlijkse contributieverhoging te 

koppelen aan inflatiecorrectie. 

 

8. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

De vergadering stemt in met een motie om artikel 37 van het Huishoudelijk Reglement te 

wijzigen om de contributiebetaling van maand naar kwartaal mogelijk te maken. 

Eveneens is er instemming voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement in verband met 

de AVG en vertrouwenscommissie. 
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De vertrouwenscommissie bestaat uit Jasper van Schaik, Herman Bavinck, Amarenske Buizer 

en Joke Heijmans. De voorzitter geeft aan dat de commissie helaas al een paar keer zaken in 

behandeling moest nemen. Daarom is het goed dat de commissie er is. 

  

9. Viering 125 jarig bestaan van de vereniging in het jaar 2021 

Piet Barends en Monique de Lange willen een feestcommissie inrichten voor de viering van 

het 125-jarig bestaan van de vereniging in 2021. Er zijn mensen nodig die willen meedenken 

en meehelpen. Toos Volmer geeft aan dat zij wel andere leden kan mobiliseren met wie zij 

samen de festiviteiten wil organiseren. Dit wordt op prijs gesteld. 

In de nieuwsbrief zal er herhaaldelijk aandacht besteed worden aan het 125 jarig bestaan. 

  

10. Verkiezingen bestuur en commissies 

► 

 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

► 

 

Aftredend en herkiesbaar de secretaris Jan van Dalen, de penningmeester Chris den 

Hartog en het bestuurslid Martin Matse 

Jan van Dalen en Chris den Hartog stellen zich herkiesbaar, maar geven daarbij aan niet de 

volledige bestuursperiode uit te willen zitten. Martin Matse was vanwege zijn werksituatie 

van plan om te stoppen als bestuurslid, maar stelt zich toch weer herkiesbaar vanwege de 

coronacrisis. Alle drie bestuursleden worden unaniem herkozen. 

Verkiezing tot algemeen bestuurslid James Breidel 

James Breidel stelt zich voor aan de leden. Hij woont sinds 2012 samen met Simone in de 

wijk Stadspolders. Hun zoontje zit op atletiek. Zelf doet James aan fitness. Hij werkt als 

buitengewoon opsporingsambtenaar in Hardinxveld-Giessendam en is parttime actief bij 

luchtmacht en brandweer. James Breidel wordt unaniem gekozen tot bestuurslid.  

 

Drie vacatures van algemeen bestuurslid 

Het bestuur wil graag uitgebreid worden met vertegenwoordigers vanuit elke afdeling of 

groep. Er zijn voor de doorstroming van het bestuur en voor nieuwe élan veel meer jonge 

mensen nodig Hieraan zal meer bekendheid worden gegeven, ook via social media.  

 

Overige vacatures 

Er zijn voor diverse commissie vacatures te vervullen. 

In de Kascommissie blijven Chione van der Beek en Henk Rosenquist. Martin Camfferman 

stopt. Voor hem in de plaats wordt Hank Winters benoemd. 

  

12. Rondvraag 

 Volgens de statuten heeft ieder lid er recht op om deze te kunnen lezen. 

De secretaris zal zowel de statuten als het huishoudelijk reglement op de website laten 

plaatsen. 

 

Kan de cursus hartreanimatie jaarlijks plaatsvinden bij Fortius? Het zal goed zijn als leden deze 

bevoegdheid kunnen bijhouden. 

Door de coronacrisis is de cursus uitgesteld. Het bestuur gaat een nieuwe data plannen. 
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In de financiële stukken staat de Club van 100 en Club van 50 vermeld. Vanuit de leden wordt 

de suggestie gedaan deze clubs weer te activeren. Daar is in het verleden met plezier aan 

bijgedragen. 

De penningmeester geeft aan dat deze clubs niet meer actief zijn.  

De voorzitter zal hieraan aandacht besteden, maar het zal wel een ledeninitiatief moeten zijn. 

 

Wat doen we met plastic afval? Het is jammer dat dit niet apart wordt ingezameld. 

Het is inderdaad beter voor het milieu om plastic afval apart af te laten voeren, maar dit wordt 

gezien als bedrijfsafval en dan is dat erg duur. Het bestuur onderzoekt bij andere 

verenigingen en de gemeente of een duurzame oplossing voor verenigingen mogelijk is. 

 

Met de grote clubactie kunnen we veel geld ophalen. Monique de Lange stelt voor om dit 

digitaal uit te voeren, waarbij kinderen en trainers loten digitaal verkopen. 

Dit is een goed voorstel. De actie zal lopen van half september tot half november. De 

opbrengst wordt bestemd voor de viering van het 125-jarig jubileum. 

 

Wat is het adres van de hal? Hiervoor is aandacht nodig, omdat dit voor buitenstaanders niet 

duidelijk is. De bardienst moet ook goed geïnstrueerd worden in verband met hulpdiensten. 

Het bestuur zal aandacht besteden aan de bekendheid t.a.v. de bereikbaarheid van de hal en 

de aanrijroute. 

  

13. 

 

Sluiting 

De voorzitter, Jan van Haren bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 

 


