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Besluit Pupillenkamp en Junioren Trainingskamp 

 

 

“Het Jeugdkamp Atletiek” is al enige jaren een populair fenomeen. Echter deze 

jeugdactiviteit blijkt historisch niet terug te voeren op enige besluitvorming vanuit 

het verenigingsbestuur. De organisatie voor dit soort activiteiten is nu niet 

onderworpen aan toezicht en regulering vanuit het bestuur. Dit geldt ook voor de 

financiering.  

 

Het verenigingsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de jeugdleden en 

alle betrokkenen. Mede in het licht van het voorgenomen meerjarenplan van Fortius 

en de daarin op te nemen doelen besluit het bestuur tot de volgende voorlopige 

uitvoeringsregels met betrekking tot jeugdactiviteiten:  

 

1. De afdeling Atletiek mag jaarlijks maximaal twee van elkaar onderscheidende 

activiteiten organiseren voor jeugdleden gedurende meerdere 

aaneengesloten dagen, op de Fortius accommodatie of elders in Nederland. 

2. Eén activiteit zal hoofdzakelijk recreatief van karakter zijn en bestemd voor 

alle pupillen. Deze activiteit zal “Pupillenkamp” gaan heten.  

3. De andere activiteit zal hoofdzakelijk sportief van karakter zijn en is in 

beginsel uitsluitend bestemd voor de Junioren. Deze activiteit zal “Junioren 

Trainingskamp” gaan heten. 

4. Voor alle jeugdleden staat deelname open, er worden dus geen specifieke 

individuele eisen gesteld of anderszins belemmeringen opgeworpen, 

behoudens de leeftijdscategorie geldend voor deelname van Pupillen aan het 

Junioren Trainingskamp. 

5. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden verlenen voorafgaand 

aan de deelname, schriftelijke toestemming, vrijwaring en betalen de jaarlijks 

vast te stellen bijdrage voor het kamp.  

6. Jaarlijks stelt de penningmeester met het verenigingsbestuur het financiële 

budget vast dat beschikbaar wordt gesteld voor de onder 2 en 3 genoemde 

activiteiten.  
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7. Er zal op verzoek een mogelijkheid tot (gedeeltelijke) compensatie kunnen 

worden bedacht voor individuele jeugdleden die om louter financiële redenen 

met uitsluiting van deelname worden bedreigd. 

8. De onder 2 en 3 genoemde activiteiten worden jaarlijks georganiseerd door 

de afdeling Atletiek. De jaarlijkse plannen moeten uiterlijk 3 maanden 

voorafgaand aan de activiteit, aan het bestuur worden voorgelegd ter 

goedkeuring. 

9. De bestuurlijke goedkeuring betreft de financiële begroting en het 

programma dat (marginaal) wordt getoetst op de doelstellingen recreatief en 

sportief. 

10. Budgetoverschrijdingen mogen in principe niet vanuit de financiële 

verenigingsmiddelen worden gedekt en moeten op verantwoorde en 

transparante wijze anderszins worden gecompenseerd, dit in voorafgaand 

overleg met de penningmeester. 

11. De organisatie van de jaarlijkse jeugdatletiek activiteiten vindt plaats op 

verantwoorde en transparante wijze, zodanig dat beide activiteiten voor de 

afzonderlijke doorgang onderling geen onoverkomelijke belemmeringen 

kunnen opleveren.  

12. Na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, informeert de afdeling 

Atletiek alle ouders, wettelijk vertegenwoordigers, jeugdleden, leden, 

vrijwilligers en andere betrokkenen via de bestaande communicatiekanalen 

van Fortius op inzichtelijke wijze, volledig over de programma’s van de 

jeugdactiviteiten, uiterlijk zes weken voor de vastgestelde data van de 

activiteiten. 

13. De organisatie van de jaarlijkse jeugdactiviteiten levert voor jeugdleden geen 

zelfstandig recht op en is evenmin voor de vereniging een verplichting. Het 

vindt plaats in overeenstemming met de hierboven genoemde regels en 

onder voorwaarde van voldoende deelname van jeugdleden, een 

verantwoordelijke vrijwilligersorganisatie en vooraf gegarandeerd beschikbare 

financiële middelen. Bij het ontbreken van deze waarborgen kan het bestuur 

toestemming onthouden of intrekken. 

 

 

 

Bestuursbesluit voor jeugdactiviteiten in het jaar 2023 gelet op het bepaalde in 

uitvoeringsregel 11. 

 

1. Voor de organisatie van het Jeugdkamp wordt toestemming verleend voor 

wat betreft de voorgestelde data en de locatie. Leiding en Junioren ABCD die 

ook meegaan met Junioren Trainingskamp gaan gratis mee op het 

Jeugdkamp. 
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2. Voor de jeugdactiviteit Junioren Trainingskamp 2023, wordt voor wat betreft 

de voorgestelde data geen toestemming verleend. Er moet naar een nieuwe 

datum gezocht worden. Het bestuur kan financieel compenseren wanneer dit 

noodzakelijk is, 

 

3. Verder worden voor de jeugdactiviteiten in 2023 de overige uitvoeringsregels 

per direct en volledig van toepassing verklaard. 

 

 

Het bestuur van Fortius, 11 januari 2023 


