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Op woensdag 7 juli 2021, aanvang 19.30 uur, vindt in de sporthal “Reeweg” de 125e 

algemene ledenvergadering van “Fortius” plaats. 

 

Het bestuur nodigt alle leden van “Fortius” uit voor deze ledenvergadering. 

 

Als agenda wordt voorgesteld: 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Effecten coronamaatregelen op “Fortius” 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Notulen ledenvergadering van 15 juli 2020 

5. Jaarverslag 2020 van de secretaris, afdelingen en commissies 

6. Financieel verslag 2020 van de penningmeester, verslag kascontrole-commissie 

7. Begroting 2021 

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

9. PAUZE 

10. Verkiezingen bestuur en commissies: 

- aftredend en herkiesbaar (voor een beperkte periode) de voorzitter Jan van Haren 

- aftredend, de 2e voorzitter Ad van de Kamp en het algemeen bestuurslid Martin 

Matse 

- verkiezing tot algemeen bestuurslid Alice van Driel en Elbert Dekker 

- 4 vacatures van algemeen bestuurslid 

Overige vacatures, hoe deze op te vullen? O.a. 

- Kascommissie 

- Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd 

- Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials 

- Diverse andere commissies, zoals, activiteiten, klussen, redactie, jeugd, statistiek, 

promotie, ledenwerving en -behoud 

- Barmedewerkers kantine 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

Dordrecht, 7 juni 2021 

 

Jan van Dalen 

secretaris “Fortius” 

 

Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze 

agendapunten met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 14 dagen voor de 

ledenvergadering in het bezit te zijn van het bestuur. 

De op de vergadering betrekking hebbende stukken (het jaarverslag 2020) worden t.z.t. 

gepubliceerd op de website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de 

secretaris opvraagbaar zijn, per e-mail secretaris@fortiusdrechtsteden.nl of via een briefje in 

het postbakje in de kantine. 

mailto:secretaris@fortiusdrechtsteden.nl


pag. 4 

 
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 corona 

virus, 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 aantal leden besproken zou worden. Dit punt komt elke keer 
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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 
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advies 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. 
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Eveneens is er instemming voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement in 

verband met de AVG en vertrouwenscommissie. 

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 
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leden deze bevoegdheid kunnen bijhouden. 

Door de coronacrisis is de cursus uitgesteld. Het bestuur gaat een nieuwe data 

plannen. 

 

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. 
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Verslag secretaris “Fortius” 

 

2020 is een memorabel jaar geworden. 

Wie had gedacht dat wij in een pandemie terecht zouden komen en dit ons leven zou 

ontwrichten? In het begin van het jaar kwam er een vreemde ziekte, Covid-19 of 

corona, in China in het nieuws. Veel mensen werden ziek en overleden. Miljoenen 

steden werden in China afgegrendeld en in een week tijd werd een compleet corona 

ziekenhuis uit de grond gestampt. In de rest van de wereld, maar ook in Nederland 

werd de ziekte onderschat en afgedaan als een “griepje” ver weg. Italië werd het 

eerste slachtoffer in Europa. In bepaalde gebieden kon de zorg de toeloop van 

patiënten niet aan. Veel mensen overleden onder erbarmelijke omstandigheden. 

Bepaalde streken werden van de buitenwereld afgesloten. Maar dat was toch nog 

niet zo erg dichtbij! De wintersportvakanties en carnaval 

viering werden niet ontraden, naar later bleek met 

desastreuse gevolgen voor Nederland. Veel mensen raakten 

besmet en overleden. De zorg raakte overbelast en het 

medisch personeel deed wat zij kon. Aan beschermende 

kleding, o.a. de mondkapjes, was een gebrek. De Intensieve 

Care-en verpleegafdelingen in de ziekenhuizen raakten 

overvol. Er was geen kennis over de bestrijding van dit virus. 

Zelfs was er op een zeker moment sprake van het “zwarte 

scenario”, waarbij keuzes dienden te worden gemaakt, wie 

wel en wie niet behandeld zouden kunnen worden. In 

verpleeg-en verzorgingstehuizen vielen veel slachtoffers. 

Deze tehuizen gingen op slot, bezoek werd niet toegestaan. Later bleek dat veel 

mensen maanden in eenzaamheid hadden doorgebracht. Door de regering werden 

maatregelen genomen om de epidemie de kop in te drukken. “Maar wat precies de 

juiste aanpak is, is ons ook niet bekend", erkende de minister president Mark Rutte. 

“Met 50 procent van de kennis, moeten we 100 procent van de besluiten nemen”. 

Aanvankelijk werd overgegaan in maart tot een intelligente lockdown. De bevolking 

hield zich hier goed aan. Dit leidde tot versoepelingen in de zomer, maar in het najaar 

sloeg het virus hard terug in de zogenaamde 2e golf. De 

regering kondigde een harde lockdown af, waardoor in 

december de kerst-en oud-en-nieuwviering, niet in 

traditionele zin met familie diners, geen doorgang vond. 

Eind van het jaar was er goede hoop op de productie van 

diverse vaccins, die in 2021 toegediend zouden kunnen 

worden. De ontwikkeling, in zeer korte tijd, van deze 

vaccins door de wetenschap moet als een geweldige 

prestatie worden gezien. 
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Voor “Fortius” hadden de afgekondigde coronamaatregelen grote gevolgen. De 

sporthal en kantine werden gesloten (enige tijd later de atletiekaccommodatie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporten was niet meer toegestaan. Versoepelingen kwamen in mei, aanvankelijk voor 

de jeugd en later in de zomer voor alle leeftijden. De sporthal en kantine bleven 

gesloten. De atletiek had hier iets minder last van, omdat de atleten buiten trainen. Er 

waren beperkingen m.b.t. de groepsgrootte. Wedstrijden mochten niet meer 

plaatsvinden, met uitzondering van onderlinge wedstrijden (jeugd). Publiek en ouders 

waren niet toegestaan om aanwezig te zijn. 

 

De trainers en instructeurs van de krachtsporten en groepslessen wilden toch 

trainingen en lessen geven en deden dat buiten op de atletiekaccommodatie of 

parkeerplaatsen. Voor de fitness was dit niet mogelijk. Geopperd was om tenten te 

plaatsen met de fitness toestellen. Hiertoe is niet besloten, omdat de 

atletiekaccommodatie vrij toegankelijk is en daardoor gevoelig kan zijn voor 

vandalisme of diefstal. Bij de groepslessen werd gestart met online lessen. 

Na de zomervakantie steeg het aantal besmettingen weer met als gevolg een 

gedeeltelijke lockdown in oktober. De binnensporten 

kwamen opnieuw stil te liggen. Kort daarop werd de 

lockdown weer opgeheven. Maar het aantal besmettingen 

en ziekenhuisopnames nam niet af. In december volgde een 

harde lockdown. Alleen voor de (atletiek) jeugd tot en met 

17 jaar was het toegestaan te sporten op de 

buitensportaccommodatie. 

Veel leden bleven aanvankelijk loyaal aan de vereniging en betaalden als steun de 

contributie. Maar hoe langer de lockdowns duurden des te meer leden zegden hun 

lidmaatschap op. Voornamelijk bij de binnensporten was het verloop groot. Het 

bestuur heeft begrip voor de motieven, maar is zeker blij dat het merendeel van de 

leden “Fortius” trouw is gebleven en dankt hen daarvoor. Bij het onderwerp 

ledenadministratie, is het ledenverloop over o.a. 2020 te zien. In de 1e helft van 2021 

heeft dit zich onverminderd voortgezet. 

Naast een afname van de contributie inkomsten waren er ook geen in de kantine 

vanaf 16 maart 2020. Daarnaast haakten enkele adverteerders af. De uitgaven liepen 

normaal door. Gelukkig kon “Fortius” gebruik maken van de toeslagen van de 

landelijke en gemeentelijke overheid, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TLV), Tegemoetkoming 

amateursportorganisaties (TASO), gemeentelijke subsidies. Deze tegemoetkomingen 
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konden “Fortius” niet behoeden voor een groot negatief financieel resultaat over 

2020. De penningmeester doet hierover verslag in het financiële overzicht over het 

jaar 2020. 

 

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering op 25 maart 2020 ging niet door, omdat de sporthal 

en de kantine gesloten waren in verband met de coronamaatregelen. In de zomer 

waren er versoepelingen, zoals het weer openstellen van de sporthal. De 

ledenvergadering vond plaats op 15 juli 2020 in de sporthal, waarbij de 1½ meter en 

voldoende ventilatie gegarandeerd waren. In verband met de beperkte ruimte en de 

vastgestelde groepen ging de huldiging van de jubilarissen en kampioenen niet door. 

 

Het bestuur 

Tijdens de algemene ledenvergadering traden de secretaris Jan van Dalen, de 

penningmeester Chris den Hartog en het bestuurslid Martin Matse statutair af. Jan 

van Dalen en Chris den Hartog stellen zich herkiesbaar, maar gaven 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 met de kanttekening dat het voor 1 jaar is. Alle 

drie de bestuursleden werden unaniem herkozen. Ad van de Kamp had aangegeven 

te willen stoppen om gezondheidsreden, maar blijft toch nog een jaar. James Breidel 

stelde zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Ook hij wordt 

unaniem gekozen. 

 

Derhalve bestaat het bestuur uit:  

Jan van Haren  voorzitter 

Jan van Dalen  secretaris 

Chris den Hartog  penningmeester 

Ad van de Kamp  bestuurslid 

Martin Matse   bestuurslid 

James Breidel  bestuurslid 

vacant    bestuurslid 

vacant    bestuurslid 

vacant    bestuurslid 

 

In de bestuursvergadering van 5 augustus 2020 is Ad van de Kamp wederom 

aangewezen als 2e voorzitter. 

Op 3 oktober 2020 heeft James Breidel zich om persoonlijke redenen teruggetrokken 

als algemeen bestuurslid. 

 

Ook dit jaar waren Willy Diepeveen, die zorgt voor een uitstekende verslaglegging 

van de bestuurs-en ledenvergaderingen en Petra de Wit, die op prima wijze de 

boekhouding verzorgt, een grote steun voor het bestuur. Petra heeft aangegeven 

met ingang van 1 januari 2021 te stoppen. Aan het einde van het jaar is een oproep 

gedaan bij de leden om zich beschikbaar te stellen. Hierop heeft een kandidaat zich 

aangemeld. 
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Verenigingsmanager 

Daarnaast neemt de verenigingsmanager veel werkzaamheden van het bestuur voor 

zijn rekening. Hij moet gezien worden als de bedrijfsleider van “Fortius” en is belast 

met de dag dagelijkse zaken van de vereniging. De taak van deze functionaris is 

vooral intern gericht, waarbij de verbinding en communicatie tussen bestuur en 

afdelingen / commissies en de commissies / afdelingen onderling bevorderd dienen 

te worden. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en de vrijwilligers. 

Hij fungeert tevens als halmanager van de sporthal t.b.v. de Stichting Overdekte 

Accommodatie Reeweg (SOAR). 

 

Afdelingen, commissies, vrijwilligers 

Binnen “Fortius” kunnen de afdelingen en/of commissies, binnen gestelde kaders, 

zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren en initiatieven ontwikkelen. Het bestuur 

stimuleert en waardeert dit. Zij zijn een belangrijke en een geweldige steun voor het 

bestuur. In het jaarverslag is een overzicht van hun werkzaamheden. 

 

Ondanks dat vele evenementen en activiteiten geen doorgang hebben gevonden, zijn 

veel vrijwilligers de vereniging trouw gebleven. 

HET BESTUUR DANKT DEZE LEDEN “VRIJWILLIGERS” VOOR HUN LOYALITEIT 

EN INZET!!!! 

Als waardering heeft “Fortius” voor alle vrijwilligers wederom de vrijwilligerspas 2020 

aangeschaft. Met deze pas is het mogelijk om gebruik te maken van aanbiedingen en 

kortingen, vooral op het gebied van cultuur, sport, recreatie en educatie in Dordrecht 

en omgeving. Aan het eind van het jaar is een kerstattentie verstrekt. 

Daarnaast zijn er toch nog afdelingen/commissies die uitbreiding behoeven. In 2020 

zouden er oproepen worden gedaan om de vacante functies vervuld te krijgen, maar 

door het bijna stilleggen van de vereniging is dit niet gedaan. 

 

Vergoedingen beleid atletiektrainers 

Na de fusie tussen Hercules en Parthenon bleken er veel verschillende 

vergoedingsregelingen voor de atletiektrainers te zijn. Om de vergoedingen te 

harmoniseren en tot een eenduidige regeling te komen heeft het bestuur uitvoerig 

het aantal varianten verkend. Het was een lang traject gezien de diversiteit van de 

bestaande regelingen. In overleg met een vertegenwoordiging van de atletiektrainers 

is een nieuwe regeling voor de vergoedingen vastgesteld. De basis van de regeling is 

een mix van opleidingsniveau, vereiste competenties, ervaringsniveau en de 

trainingsgroep waaraan de training gegeven wordt. 

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat deze regeling tegemoet komt aan de 

uniformiteit in vergoedingen voor atletiektrainers. 

De vergoeding voor trainers is geen loon, maar moet gezien worden als een 

tegemoetkoming. Ook moet het passen binnen de begroting van de vereniging en 

belastingregelgeving inzake vrijwilligersvergoedingen. 

 

Representatie 

Het bestuur probeert, zoveel mogelijk en indien bekend, zich te representeren bij 

persoonlijke aangelegenheden. Daarnaast is er aandacht bij ziektes, geboortes, 
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overlijden e.d. Mochten deze gebeurtenissen zich voordoen, meld dit dan aan het 

bestuur of verenigingsmanager. 

In 2020 zijn de volgende “Fortius” leden overleden Jan de Jong (afdeling Atletiek), Cor 

Melger (erelid, afdeling atletiek), Piet Poots (afdeling Groepslessen), Brigit Salwegter 

(afdeling Nordic Walking), Bill Schneider (afdeling Atletiek), Jan Stal (afdeling Atletiek) 

en Maurice van de Wetering (afdeling Fitness). Daarnaast de oud vrijwilliger Rinus van 

Gink (afdeling Atletiek).  

 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie is op prima wijze verzorgd door Rene Bellaart, tevens lid van 

“Fortius”. Rene heeft aangegeven dat hij met zijn werkzaamheden per 1 januari 2022 

stopt. Een oproep aan de leden om zich voor deze functie beschikbaar te stellen zal 

begin 2021 worden verzonden.  

Ledental 01-01-2021 totaal 1666 mannen 857  vrouwen   809 

Ledental 01-01-2020 totaal 1965 mannen 960  vrouwen 1005 

Ledental 01-01-2019 totaal 1984 mannen 976  vrouwen 1008 

Ledental 01-01-2018 totaal 2020 mannen 975  vrouwen 1045 

Ledental 01-01-2017 totaal 2082 mannen 1017 vrouwen 1065 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het boekhoud-en ledenadministratiepakket van “All 

United”, dat gecertificeerd is door de Atletiek Unie. 

 

Overleg 

Aanvankelijk vonden de bestuursvergaderingen plaats in de bestuurskamer, echter na 

maart gebeurde dit online. Omdat niet alle bestuursleden over professionele 

computersystemen beschikken, verliep dit moeizaam. 

 

Ondanks dat zijn alle twaalf geplande bestuursvergaderingen doorgegaan. Een greep 

uit de onderwerpen die zijn besproken: coronapandemie en de coronamaatregelen, 

sluiting van de sporthal, kantine en atletiekaccommodatie, opschorten trainingen en 

lessen, cancelen wedstrijden, gedeeltelijke en beperkte openstelling van de 

accommodatie, opstarten trainingen en lessen, financiën, gebruik maken en 

aanvragen van coronasteunpakketten van de landelijke en gemeentelijke overheid, 

vacatures, ledendaling, invulling bestuur in de komende jaren, personeels-en 

vrijwilligersaangelegenheden, sportprestaties van onze leden, klachten van leden, 

onderhoud sporthal, ongewenste omgangsvormen, 125 jarig bestaan van “Fortius” in 

2021. 

 

De thematische bestuursvergaderingen, waarin over één onderwerp breedvoerig 

gediscussieerd wordt, vonden niet plaats. 

Maandelijks vindt het overleg plaats van het Dagelijks Bestuur (voorzitter, 2e 

voorzitter, secretaris, penningmeester en verenigingsmanager). De invoering van 

nieuwe coronamaatregelen moesten vaak op korte termijn te worden uitgevoerd, 

waardoor extra overleg noodzakelijk was. Het DB is in 2020 na begin maart twintig 

keer bijeengekomen. 
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Het bestuur heeft gesproken met de jubileum commissie “viering 125 jarig bestaan 

van “Fortius” en met de vertegenwoordigers van de kledingcommissie en 

vertrouwenscommissie. 

 

In 2020 namen de voorzitter en 2e voorzitter deel aan de voorjaars-en najaars 

vergaderingen van de atletiekverenigingen in de regio Dordrecht en Rotterdam. Deze 

staan onder leiding van de Atletiekunie. 

 

Namens “Fortius” is Jan van Haren, voorzitter, lid van de Dordtse Sportraad. Hij is 

gekozen voor de 3e termijn. Tevens participeert hij in het overleg van de Stichting 

Sportpark Reeweg. 

 

Accommodatie 

Bestuurlijk overleg met de vertegenwoordigers van “Fortius” en de Stichting 

Overdekte Accommodatie Reeweg (SOAR) vond dit jaar tweemaal plaats in het 

voorzittersoverleg. Ook was er regelmatig overleg tussen de penningmeesters. Het 

gezamenlijk overleg is noodzakelijk gezien de gemeenschappelijke belangen m.b.t. 

de sporthal. Het overleg gaat vooral over de afstemming van de evenementen 

georganiseerd door de Stichting in de sporthal en de bijdrage c.q. ondersteuning die 

“Fortius” kan en wil leveren. Ook gaat het over aangelegenheden betreffende het 

beheer van de sporthal, zoals de begroting, exploitatiekosten, meerjarenramingen, 

onderhoud. Het bestuur is tevreden over het gevoerde financiële beleid en beheer. In 

dit verslagjaar heeft er wederom een terug storting uit het exploitatie overschot 

plaatsgevonden. Dat was niet het volledige bedrag. Een gedeelte zal worden besteed 

aan onderhoud. 

Door de lockdowns was de sporthal gesloten, daardoor konden de huurders geen 

gebruik maken van de sporthal. Door de SOAR is ook een beroep gedaan op de 

steunmaatregelen van de overheid om hen te compenseren. 

 

Zoals voorgaande jaren een uiteenzetting over de verwevenheid van “Fortius” met de 

SOAR. Het gebouw is eigendom van de SOAR. Het beheer en exploitatie zijn 

overgedragen aan het bestuur van de SOAR (bestaande uit leden van “Fortius”). 

Samenvoeging van “Fortius” met de SOAR stuit op juridische problemen, vooral op 

het gebied van aangegane financiële verplichtingen. Mogelijk kan dit gaan 

plaatsvinden, wanneer de sporthal hypotheekvrij is. “Fortius” is groot aandeelhouder 

en levert jaarlijks een grote bijdrage aan de exploitatie, dus bij onzorgvuldig gebruik, 

vernielingen, onnodig energieverbruik e.d. worden de kosten aan “Fortius”, 

uiteindelijk aan de leden, doorberekend. Bij tekorten dient “Fortius” dit op te vangen. 

Ga dus zuinig om met onze hal. Dit geldt uiteraard ook voor de gasten. 
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Door het klusteam is veel onderhoudswerk in eigen beheer verricht (zie elders in dit 

verslag, het verslag van het klusteam). Dit heeft veel kosten bespaard voor de SOAR 

en uiteindelijk ook voor “Fortius”. Grote dank aan deze vrijwilligers. Een aantal 

uitgestelde werkzaamheden is uitgevoerd, zoals de betegeling van de kleedkamers 1 

en 4 en de scheidsrechterskleedkamer. Op het dak van de sporthal zijn zonnepanelen 

geplaatst wat een aanzienlijke besparing van de energiekosten oplevert. In de 

aerobicsruimte is de airconditioning vernieuwd. Een aantal werkzaamheden moet nog 

uitgevoerd worden, zoals de plaatsing van de extra camera bij de invaliden/lift ingang 

en vernieuwing van de geluidsinstallatie in en rond het gebouw. In de planning van 

2021 staat het vernieuwen van de verlichting door led verlichting.  

 

Er zijn twee nieuwe Automatische Externe Defibrillators(AED) aangeschaft en 

geplaatst. De eerste hangt bij de trap in de sporthal en de tweede in het portaal bij 

de ingang. 

 

De Atletiekunie heeft de sporthal Reeweg in december 2019 gekeurd om te bezien of 

voldaan wordt aan de wedstrijdreglementen van de Atletiekunie. Uit de rapportage 

blijkt dat de sporthal Reeweg gedeeltelijk niet aan de regelementen voldoet en is 

derhalve afgekeurd. Dit houdt in dat officiële competities en wedstrijden niet 

georganiseerd kunnen worden. 

De SOAR onderzoekt of de 

aanpassingen kunnen worden 

uitgevoerd. 

Ook is de atletiekbaan in 2019 

gekeurd. Deze is eigendom van 

de gemeente Dordrecht. Daarbij 

zijn eveneens onvolkomenheden 

geconstateerd., met afkeuring als 

gevolg. De gemeente Dordrecht 

heeft overlegd met de Atletiekunie over de aanpassingen. Dit heeft geleid tot 

vernieuwing van de landingsmatten hoogspringen (2x) en polsstokhoogspringen, 

discuskooi en kogelring. Op 16 september 2020 heeft de Atletiekunie de atletiekbaan 

opnieuw gekeurd, maar de oostelijke speerwerpsector en de polsstokhoog-installatie 

werden niet wedstrijdgeschikt geacht. Dit door onjuiste plaatsing van de palen. 

 

Er was een gebrek aan opslagruimte in de sporthal. Door het bestuur van de 

Drechtstadloop (DSL) is uit de financiële reserve een zeecontainer gedoneerd. Deze 

zeecontainer is geplaatst op de parkeerplaats ten oosten van de sporthal. Hierin zijn 

de wegwedstrijdmaterialen -en benodigdheden opgeslagen. Het bestuur van 

“Fortius” is dankbaar voor deze gift van het bestuur van de DSL. 

 

Correspondentie 

In het verslagjaar zijn 58 (in 2019 138) correspondentiestukken geregistreerd en in 

behandeling genomen. Dit is een forse vermindering ten opzichte van 2019. De 

oorzaak kan gevonden worden in o.a. het vervallen van wedstrijden, waardoor er 

geen aanvragen hebben plaatsgevonden van vergunningen, EHBO bijstand, huur 



pag. 16 

Daarnaast zijn de lockdowns een oorzaak, waardoor veel organisaties beperkt werden 

in hun werkzaamheden. Naast deze papieren poststroom wordt meer en meer 

gebruik gemaakt van de e-mail. Mails zijn hoofdzakelijk afkomstig van de gemeente 

Dordrecht, de Atletiekunie, de SOAR, andere sportverenigingen, leden, 

studenten/scholieren, leveranciers en allerlei andere instanties. 

 

Tijdens de bestuursvergaderingen worden relevante poststukken besproken en wordt 

hierop actie. Belangrijke brieven en e-mails zijn aan de desbetreffende commissies en 

personen ter uitvoering of ter informatie verstrekt. Belangwekkende onderwerpen 

worden aangeboden aan de redactie van de nieuwsbrief of webmaster. 

Het gebruik van het “Fortius” e-mail adres: info@fortiusdrechtsteden.nl en 

secretaris@fortiusdrechtsteden.nl is weer gegroeid. Van ongeveer van 4500 in 2019 

tot 5000 in 2020. Dit had zijn oorzaak door het ontbreken van de persoonlijke 

contacten. Het gaat om uitwisseling van informatie onderling, maar ook om het 

verkrijgen van informatie over “Fortius”, bv. trainingen, lidmaatschap, contributie, 

deelname aan lopen, enquêtes, enz. Deze stroom e-mails legt een zware druk op de 

secretaris. 

In voorgaande jaren werden nog veel e-mails t.b.v. de ledenadministratie, zoals 

opzeggingen, adreswijzigingen e.d., gezonden naar de secretaris. In het jaarverslag 

2019 gaf ik aan dat het nieuwe contact adres via de website goed bekend bleek te 

zijn bij de leden. Het waren er toen nog maar 5. Maar in 2020 zijn er toch nog 

zodanige e-mails ontvangen. Het ging om 25 e-mails. 

 

Communicatie 

Om de naamsbekendheid van “Fortius” in Dordrecht en omstreken te versterken gaan 

regelmatig persberichten over bepaalde activiteiten bij “Fortius” naar de media, zoals 

landelijke-en regionale kranten, regionale televisie, kabelkranten e.d., gezonden. De 

berichten gaan over uitslagen bij wedstrijden op atletiek-en worstelgebied, 

aankondigingen van wedstrijden, beginnerscursussen voor loopgroepen of Nordic 

Walking of groepslessen. De plaatsing is afhankelijk van de ruimte of ander 

sportaanbod. In 2020 is er vanwege de lockdowns bijna geen informatie (niet 

doorgaan van de beginnersgroep atletiek, Riwal halve marathon, Drechtstadloop) 

verstrekt aan de media.  

De “Fortius” nieuwsbrief is 11 maal gepubliceerd. De redacteuren weten deze elke 

maand zeer goed te vullen met allerlei wetenswaardigheden, nieuwtjes, uitslagen. 

Maandelijks wordt via de e-mail de leden kennisgegeven van publicatie van de 

nieuwsbrief op de website. 

Om toch de leden snel te informeren over bepaalde zaken die niet kunnen wachten 

op de maandelijkse nieuwsbrief, is het bestuur in maart gestart met de verspreiding 

van de “Fortius nieuwsflitsen”. Het ging vooral om de informatie voorziening binnen 

de vereniging over de coronamaatregelen (meestal na een persconferentie van de 

regering) en de gevolgen voor van de vereniging. Daarnaast is informatie verstrekt 

over de Algemene Ledenvergadering, afgelastingen e.d. De “Fortius nieuwsflits” is 18 

maal, via de e-mail, aan de leden gezonden. Menigmaal leidde dit tot reacties van 

leden. 

 

mailto:info@fortiusdrechtsteden.nl
mailto:secretaris@fortiusdrechtsteden.nl
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De website www.fortiusdrechtsteden.nl voorziet in een duidelijke behoefte Veel 

informatie verloopt via de website. Snel en actueel. Het is een mooi visitekaartje voor 

“Fortius”. Bijna dagelijks wordt er nieuwe informatie geplaatst. Uit tellingen blijkt dat 

de website goed bezocht wordt (zie elders in dit verslag, het verslag van de 

webmaster). 

Ook Facebook en Twitter zijn goede nieuwsbronnen. Korte berichten die verwijzen 

naar activiteiten en ook de coronamaatregelen. 

Door de sluiting (coronamaatregelen en verbouwing) van de kantine, is de info 

monitor niet gebruikt. De infomonitor (“narrow casting”) in de kantine is verbonden 

met internet. Afwisselend wordt clubnieuws, reclames, landelijk nieuws en 

weerinformatie vertoont. Ook het oude vertrouwde prikbord kon niet gebruikt 

worden. 

 

Sponsorbeleid 

De Verenigingsmanager heeft getracht diverse bedrijven te interesseren voor 

“Fortius”. Het blijft moeilijk om deze aan “Fortius” te binden. Daarnaast is “Fortius” blij 

met onze vaste lokale sponsoren. Jammer genoeg hebben diverse adverteerders om 

de welbekende redenen hun steun beëindigd.  

Door het bestuur is een reclame brochure vastgesteld. Hierin staan de mogelijkheden 

(website, facebook, infomonitor kantine, reclameborden) en prijzen vermeld. Deze is 

op te vragen bij de verenigingsmanager. 

 

Werkgever 

Op 1 januari 2020 had “Fortius” twee medewerkers in dienst, de verenigingsmanager 

en de toezichthouder fitness. Op 2 september 2020 is de toezichthouder fitness met 

ontslag gegaan in verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. 

De salarisadministratie werd met ingang van 1 januari 2020 verricht door Teunissen 

Administratie en Belastingadvies B.V. te Dordrecht. De samenwerking zal worden 

voortgezet. 

 

Vakmanschap 

Om de kwaliteit van de kennis van de medewerkers, trainers en vrijwilligers op peil te 

houden ondersteunt het bestuur deelname aan cursussen en opleidingen. Door de 

coronamaatregelen vonden deze geen doorgang. 

 

Ondersteuning wedstrijdsecretariaten 

Het secretariaat verricht de administratieve werkzaamheden t.b.v. de wegwedstrijden/ 

lopen/crossen. Deze werkzaamheden waren vanaf maart tot en met december niet 

nodig door de volledige afgelasting van alle wedstrijden en recreatieve lopen. 

 

Jan van Dalen, 

secretaris 

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/
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VertrouwensContactPersonen (VCP) en vertrouwenscommissie (VC) 

 

Als vertrouwenscontactpersonen zijn Bert den 

Boer en Carine Banga het eerste 

aanspreekpunt als er sprake is van 

grensoverschrijdend gedrag in de vorm van 

bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele 

intimidatie. Zij zijn een luisterend oor, zij 

ondersteunen, wijzen de melder de weg en 

leggen de diverse contacten die nodig zijn 

om de “Fortius” procedure goed te doorlopen. 

 

Elke maand kwamen zij dit jaar online samen met de Vertrouwenscommissie, om 

elkaar goed scherp te houden en (de voortgang van) mogelijke incidenten te 

monitoren. De Vertrouwenscommissie wordt ingeschakeld als er bij een 

zwaarwegende melding hoor- en wederhoor moet plaats te vinden en het bestuur 

geadviseerd wil worden over de te nemen maatregelen. 

 

Meldingen 2020 

In 2020 is een bemiddelingsgesprek gehouden met een trainer en een ouder over 

wederzijds onbegrip na een e-mail. Dit had te maken met niet nagekomen afspraken. 

Ons advies: praat met elkaar, zeker als er emoties in het spel zijn, dan is 

eendimensionale communicatie in de vorm van e-mail niet handig. Je weet nooit hoe 

de ander het bericht opvat. 

 

Na een incident tijdens een training hebben wij bemiddeld met de ouders van de 

atleet. Dit heeft geleid tot diverse gesprekken. Het is daarbij niet gelukt om dat tot 

ieders tevredenheid op te lossen. Een rol speelde daarbij dat de procedure hoe te 

handelen bij de klacht niet goed was opgevolgd. 

 

De VCP’s, Carine Banga Bert den Boer 
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Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie voor baan- en indoorwedstrijden 

 

In 2020 bestond de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) voor baan- en 

indoorwedstrijden uit Rebecca van Roosmalen (jury-coördinator), Joke Torbijn 

(contactpersoon WOC), Bas Bosveld (coördinator materiaalploeg), Samantha Varlack, 

Nina Meyer en Madelon Soeteman. Anja van Giels en Martin Matse waren als 

wedstrijdleiders aan de WOC verbonden. 

 

Door de coronapandemie konden er in 2020 nauwelijks wedstrijden worden 

georganiseerd. Op 11 januari en 8 februari organiseerde de Stichting Atletiek Regio 

Dordrecht nog wel haar jaarlijkse indoorwedstrijden in de Reeweghal. “Fortius” 

participeerde zoals elk jaar in de organisatie van deze Regio Indoors. Toen het virus in 

maart hard toesloeg in Nederland, konden er een paar maanden lang geen 

wedstrijden plaatsvinden. De door “Fortius” geplande indoor- en baanwedstrijden 

moesten worden gecanceld. 

 

Aan het einde van de zomer was er weer wat meer mogelijk. Op 5 september konden 

de clubkampioenschappen op de baan voor alle categorieën worden georganiseerd. 

Iedereen was wel aan een dergelijk evenementje toe en mede door het mooie weer 

werd het een succes. Het was een goede greep om de clubkampioenschappen een 

maand eerder dan gebruikelijk te organiseren, want in oktober ging Nederland in een 

gedeeltelijke lockdown. 

 

Zo bleven de clubkampioenschappen in 2020 de enige wedstrijd die onder de 

supervisie van de WOC werd georganiseerd. 

 

Namens de WOC, 

Joke Torbijn 
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Racerunnen 

 

Net als bij heel veel onderdelen van onze vereniging kan er bij de racerunners niet op 

2020 worden teruggekeken zonder het woord Corona te laten vallen. Het zij zo.... 

 

In de eerste maanden van 2020 waren we druk aan 

het trainen voor diverse wedstrijden. Er zouden 

racerunners gaan meedoen met de circuitrun in 

Zandvoort, er waren wedstrijden in de 

regiocompetitie gepland en natuurlijk zouden we 

meedoen aan Riwal-lopen en de Drechtstadloop. 

Kortom, genoeg om voor te trainen dus! Zoals 

bekend liep dat anders. De trainingen werden 

afgelast en we hebben op een zaterdagmorgen nog 

één keer de hal open gedaan, zodat heel veel runners nog even snel hun racerunner 

konden ophalen om thuis toch zo veel mogelijk te blijven trainen. 

 

Gelukkig konden we na een tijdje weer min of meer gewoon gaan trainen en hebben 

we de draad weer opgepakt. Wedstrijden kwamen er toch ineens ook weer, op een 

mooie zomeravond waren er de sprintwedstrijden in Rotterdam, met 3 racerunners 

van “Fortius” aan de start. Daarna werd het toch allemaal weer wat lastiger, ach wij 

weten allemaal wel hoe het loopt in coronatijd. Wel gaan nu alle trainingen nog door 

en gelukkig komt er ook nog regelmatig een racerunner bij. Op naar een 

voorspoediger 2021! 

 

De coördinator, 

Robert Beije 
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Merwelandencross zaterdag 18 januari 2020 

 

De Merwelandencross was de enige wedstrijd bij “Fortius” die doorgegaan is in 2020. 

 

Tijdens deze Merwelandencross waren dit jaar de weergoden ons weer welgezind. 

Het rustige winterweer, maar deze keer met wat zon en de temperatuur net boven 

nul, heeft veel clubgenoten en atleten uit de regio aangetrokken om op een 

uitdagend parcours met zeer wisselende ondergrond de strijd met elkaar aan te gaan. 

De inschrijving en uitslagverwerking waren weer als vanouds in het Merwelanden 

restaurant.  

 

Voor de pupillen en junioren C-D was dit de 3de wedstrijd in de Regiocompetitie. 

 

De winnaars bij deze cross (die ook onderdeel is van de Regiocompetitie) waren: 

 Mini’s meisjes -  Fae Suijkerbuijk, FORTIUS in 4:40 

 Mini’s jongens -  Lenni Reif, FORTIUS in 4:19 

 Pupillen C meisjes -  Anne Schoester, Fortius in 3:46 

 Pupillen C jongens - Sjors van der Laan, FORTIUS in 3:37 

 Pupillen B meisjes -  Anna Valks, AV Passaat in 5:25 

 Pupillen B jongens -  Tinus Reif, FORTIUS in 5:03 

 Pupillen A1 meisjes - Amber Jansen, FORTIUS in 6:37 

 Pupillen A1 jongens - Adi Coralic, AV Passaat in 5:46 

 Pupillen A2 meisjes - Carlijn van der Marel, AV Passaat in 5:52 

 Pupillen A2 jongens - Timon Voogt, AAA in 5:31 

 Junioren D meisjes - Claudia Klootwijk, Spirit Oud-Beijerland in 8:19 

 Junioren D jongens - Luuk Bosveld, FORTIUS in 7:57 

 Junioren C meisjes -  Vera Zwemmer, FORTIUS in 13:44 

 Junioren C jongens - Jochem Wiersma, AV Passaat in 11:08 

 

De winnaars op de korte cross van 5300m waren: 

 V sen -  Esther Roodenburg, FORTIUS in 24:15 

V 40 -   Ellen Zaal, FORTIUS in 22:44 

 M sen -   Flint Beenen, FORTIUS in 19:17 

 M 40 -   Barry Simons, Dordrecht in 21:14 

 

De winnaars op de lange cross van 8350m waren: 

 V sen -  Anna van Trigt, FORTIUS in 37:57 

V 40 -   Irene Vink, FORTIUS in 40:35 

M sen -  Remi Boon, FORTIUS in 34:39 

M 40 -   Johan Moree, TVD in 33:52 

 

In totaal waren er 203 deelnemers, waarvan 153 deelnemers op de jeugdcross, 16 

deelnemers op de korte cross en 34 deelnemers op de lange cross. 

 

Namens het organisatieteam Merwelandencross, 

Maarten Vogelezang  
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Riwal Hoogwerkers Halve Marathon afgelast vanwege coronavirus 

 

De geplande Riwal Hoogwerkers Halve Marathon op 14 maart 2020 moest op het 

allerlaatste moment afgeblazen worden. Vanaf donderdag 12 maart werden 

bijeenkomsten van meer dan 100 personen verboden in verband met maatregelen 

tegen verspreiding van het coronavirus  

 

Het organisatieteam en alle vrijwilligers stonden klaar om er 

weer een geslaagd evenement van te maken. Met ruim 400 

voorinschrijvingen en deelname van een aantal scholen en 

bedrijven stonden de lopers als het ware al in de startblokken. 

Ook had een aantal racerunners zich voor-ingeschreven. Tel 

daarbij het verwachte aantal na-inschrijvingen op en het 

evenement zou weer verzekerd zijn van een groot 

deelnemersveld.  

 

 

Naast diverse kleinere sponsors kon weer gerekend worden op het bedrijf Riwal 

Hoogwerkers als naamgever van het evenement en grote sponsor. De halve 

marathon zou op initiatief van het bedrijf in het teken staan van Pink Ribbon om 

zoveel mogelijk geld op te halen voor borstkankeronderzoek. Ondanks het niet 

doorgaan van het evenement is door voor-inschrijvers en geschonken gelden van 

sponsors 2.000 euro bijeengebracht voor Pink Ribbon. 

 

Om meer publiciteit te genereren was een nieuwe website 

www.riwalhalvemarathon.nl opgezet. Ook is er een facebookpagina: 

facebook.com/riwalhalvemarathon.  

 

Vanwege het coronavirus kon ook later in het jaar geen halve marathon meer 

georganiseerd worden. 

 

Het organisatieteam Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 

 

http://www.riwalhalvemarathon.nl/
https://www.facebook.com/riwalhalvemarathon/
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Afgelaste weg-en crosswedstrijden 

 

De 25km Road to Rotterdam trainingsloop moest op het laatste moment afgelast 

worden door de weersvoorspelling van een zware storm op zondag 9 februari 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geplande wedstrijden Inner Circle Run en Wantij Zoomerloop in juni, 

Drechtstadloop in oktober, Wantijparkloop in november en Schapenkoppencross in 

december konden geen doorgang vinden i.v.m. COVID 19, de pandemie, waardoor 

alle wedstrijden vanaf 12 maart in het gehele land werden afgelast. 

 

Beginnersgroep atletiek 

 

Traditiegetrouw organiseert “Fortius” in het begin van het jaar de cursus voor de 

beginnende hardloper met als afsluiting de “Cor Melger eindloop”. Ook deze cursus 

en dus ook de eindloop vonden geen doorgang. 

 



pag. 24 

Trainingscoördinator wegatletiek 

 

Wat ik eigenlijk niet wilde, doe ik uiteindelijk toch. Ik wil niet de zoveelste op rij zijn 

om te schrijven over het afgelopen coronajaar en de moeilijkheden die we hebben 

ondervonden. Maar we raken er maar niet over uitgepraat. Het heeft het afgelopen 

jaar onze levens gedomineerd en buiten dat het op de gezondheid van velen een 

grote impact heeft gehad, is ook het clubleven er aardig door verstoord. 

 

Het is goed te merken dat men binnen de diverse loopgroepen de spirit nog aardig 

hoog kan houden. Dat is een pluim aan de trainers, die langs deze weg proberen hun 

atleten te blijven voorzien van de nodige trainingsschema’s en zeker ook een pluim 

aan de lopers zelf, die binnen de gestelde maatregelen elkaar blijven motiveren en 

van allerlei initiatieven bedenken om toch het onderling contact te blijven houden. 

Zeker ook bij die lopers die net even een extra zetje nodig hebben om de motivatie 

weer te vinden. 

Trainingen op anderhalve meter afstand; trainingen in groepjes van vier; trainingen in 

groepjes van twee; trainingen op een vastgesteld rondje, waarbij iedere loper op een 

eigen plek begint, deels met de klok mee, deels tegen de klok in, zodat men elkaar in 

elk geval tegenkomt; onderlinge hardloopafspraken; virtuele wedstrijden; online pub 

quiz; online borrelsessies; online core-oefeningen. Ik heb het allemaal voorbij zien 

komen. Geweldig! 

 

Jammer is dat we in het afgelopen jaar niet hebben kunnen starten met de 

beginnersgroepen. Uiteindelijk iets waar onze vereniging de nodige nieuwe leden 

uithaalt. De trainers moesten al alle zeilen bijzetten om de eigen loopgroepen 

draaiende te houden in de periode dat het wel kon. Het was gewoonweg niet in te 

plannen om daarnaast de starters te begeleiden. Wie weet, fingers crossed, is er in 

2021 wel gelegenheid. Laten we het hopen! 

 

Een van de lastigste dingen lijkt voor veel atleten toch het trainen zonder een 

specifiek doel. Het blijkt dat onze atleten graag zo nu en dan tijdens een wedstrijd 

willen laten zien waar ze staan, ze willen presteren ieder op zijn/haar eigen niveau. 

Niet in de minste reden voor jezelf. Het afgelopen jaar en de aankomende tijd zijn 

alle wedstrijden weggevallen en we snakken met zijn allen naar zo nu en dan een 

evenement dat weer doorgaat. 

We snakken naar het samen lopen, het samen delen van onze passie: het hardlopen. 

Elkaar uitdagen op de trainingen, en daardoor net iets meer uit jezelf halen dan 

wanneer je alleen traint. De gezelligheid, even het sociale praatje met andere lopers. 

De gezamenlijke kop thee na afloop van de training. 

Zullen we met elkaar afspreken dat we dit weer gaan doen, als het allemaal weer kan? 

Samen trainen, samen lopen, samen de gezelligheid opzoeken van onze 

loopgroepen, samen wedstrijden lopen, elkaar uitdagen en na afloop als groep een 

kop thee drinken in onze mooi verbouwde kantine? Zullen we dat doen? Samen 

gezond blijven en aan onze gezondheid blijven werken? 

Ik kan niet wachten! Tot snel, blijf gezond. 

Toos Volmer, trainingscoördinator atletiek 
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De InnerCircleRun en de InnerCircleRunners 

 

Wat een jaar 2020 hebben we achter de rug. We begonnen met zijn allen vol goede 

moed aan een nieuw jaar om er weer iets moois van te maken maar hoe anders werd 

het. 

 

De trainers in Ambacht/Zwijndrecht waren druk met het verzorgen van de trainingen 

voor alle lopers. Ik hoorde de 4-daagse, de marathon voorbij komen en tal van mooie 

wandelingen en loopjes, die men wilde gaan doen en een top tijd wilde gaan lopen 

door samen met de trainers hier naar toe te trainen. 

Ook was men druk met het opstarten van nieuwe groepen hardlopers, er waren zelfs 

al ruim 25 nieuwe aanmeldingen binnen die wilden gaan starten. Maar helaas de hele 

corona ellende gooide behoorlijk roet in het eten en er mocht eigenlijk helemaal 

niets. 

 

Nu zit ik toevallig (of niet) in de trainers WhatsApp en ik zag een hoeveelheid appjes 

voorbij komen van de trainers. Hoe men toch training kon gaan en blijven geven. Ik 

moet zeggen dat er behoorlijk creatief gedacht werd en dat er eigenlijk best wat voor 

te voelen was om toch creatief training te geven. Maar wij horen natuurlijk bij 

“Fortius” en opeens was er bij ons een trainer die aangaf dat hoe graag wij ook 

wilden we wel bij “Fortius” hoorden en dat we moeten luisteren naar hetgeen ons 

bestuur en onze Minister President aangaf. Geen trainingen in groepsverband! Tja 

daar sta je dan met alle goede bedoelingen, we moeten gewoon luisteren. Dit 

luisteren hebben we natuurlijk ook gedaan en er werd niet in groepsverband 

getraind. Alle aanmeldingen van de starters werden afgemeld met de mededeling dat 

zodra het weer mag men hierop terug zouden komen, wat ook gaat gebeuren. 

Nu was de creativiteit nog steeds niet weg bij de trainers en er werden diverse 

soorten van trainingen verzonnen die via de WhatsApp met de lopers gedeeld 

werden en waarbij men de meest gekke opdrachten gedaan moesten worden. Alles 

met het doel om solo te lopen en de opdrachten in het eigen tempo te voldoen. Met 

foto’s kon je achteraf aangeven hoe ver je gekomen was. Of raad het plaatje en maak 

daar ook een foto van enz. Er werd behoorlijk inventief getraind zonder de 

gezelligheid van een groep en zonder de aanmoedigingen van de trainers. 

 

Laat ik aangeven dat we hopen dat de meesten geen corona hebben gehad of in heel 

milde vorm, en dat we met zijn allen gezond en wel zijn gebleven. Dit lijkt met 

maximaal haalbare op dit moment. 

Intussen zitten we wel in die coronatunnel en lijkt er licht te zien te zijn en krijgen we 

het gevoel dat er weer iets kan en mag gaan gebeuren in groepsverband. We merken 

wel dat het ledental achteruit gegaan is, de groep lijkt minder groot maar is nog net 

zo gemotiveerd. 

Laten we hopen dat het vaccineren zijn werk gaat doen en dat het grootste deel dit 

ook laat doen en dat we corona langzaam aan het land, en daarna de wereld uit gaan 

krijgen. Wat een jaar terug zo normaal leek is nu niet meer normaal. We verharden 

richting elkaar en hebben allemaal een mening en vinden de ander maar gek als hij of 
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zij anders denkend is of wil. Laten we hopen dat sport weer gaat verbroederen en dat 

we komend jaar weer normaal kunnen sporten met en voor elkaar. 

In Ambacht is het stil want ook onze Inner Circle Run is voor de 2e keer afgelast en 

nu moeten we nog maar gaan kijken of dit weer op gang te slingeren is voor 2022. Ik 

heb geen idee. 

 

Laat ik afsluiten dat de trainers in Ambacht en Zwijndrecht er zin in hebben en dat we 

de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. Er werd door de regering 

aangegeven dat er weer in groepsverband getraind mocht gaan worden en per direct 

ging die groep WhatsApp weer. Dit geeft aan dat de trainers er klaar mee zijn, met 

die corona, en klaar voor zijn om weer training te kunnen gaan geven. 

 

Namens de ICR runners 

Rene Libeton 
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Jeugdcommissie atletiek 

 

Wat deden we dit jaar? Niet zo veel zou je denken door al die strenge coronaregels, 

maar dat viel toch nog mee! 

 

We startten op 2 januari 2020 met de Lichtjesloop op de baan met oliebollen en 

chocomel! Super gezellig! Ook de racerunners deden met ons mee! 

 

Nog net voor de eerste lockdown in maart organiseerde de jeugdcommissie het 

pupillen-uitstapje. We gingen op 7 maart met heel veel kinderen naar de Merwehal 

voor de disco-bowling en het glow-in-the-dark-golfen. Na afloop aten we heerlijke 

frietjes met een snack en dronken we liters siroop. 

 

En toen kwam COVID-19, CORONA!!  

Er kon en mocht niks meer, niet trainen, niet naar school, niet naar opa en oma, niks. 

Het duurde van zaterdag 14 maart tot zaterdag 2 mei. 

 

Eindelijk mochten de pupillen weer gaan trainen. Een enorme wolkbreuk barstte die 

ochtend los boven de atletiekbaan, maar de trainers en de pupillen hebben die dag 

wel weer heerlijk getraind! 

 

Politie, Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s). afdeling Toezicht en de 

wethouder van sportzaken Marco Stam kwamen op verschillende tijden controleren 

hoe “Fortius” een en ander in goede banen wist te leiden! We deden het prima, 

telkens weer een duim omhoog en complimentjes! 

 

Helaas kwam paashaas Novi geen gouden eieren 

verstoppen, als je die vond mocht je het gouden ei 

omruilen voor een chocolade haas. Maar nu mochten we 

niet naar “Fortius” komen. De chocolade hazen en eitjes 

waren al ingekocht, dus werd er een kleur-teken-

plakwedstrijd voor de pupillen geregeld, waarna de 

chocoladehazen verdeeld werden onder de deelnemers! 

De chocolade eitjes heb ik op een later tijdstip 

omgesmolten tot neutrale chocolaatjes om uit te delen. 

 

Verder was er dit jaar niet zo veel te doen. Er waren geen competitie wedstrijden, 

geen Riwalloop, geen Avond4daagse, niet met z'n allen pannenkoeken eten in de 

kantine enz. 

Wel mocht er worden getraind, onder strenge coronaregels. 

Kom niet te vroeg, eerst de handen ontsmetten, geen ouders op het terrein, 

deurknoppen en het buitentoilet ontsmetten, ouders wijzen op de strenge regels en 

ze achter de sloot zien te houden en na de training direct naar huis! De coronaregels 

waren in 2020 wel het onderwerp voor de jeugdcommissie! En zo kwamen wij de 

zomer van 2020 door. 
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Op 5 september waren er, ook weer met de strenge coronaregels, de onderlinge 

clubkampioenschappen, met een taartenkraam en de 2e hands sportkleding verkoop 

om de jeugdkas te spekken. De jeugdcommissie zette koffie en thee voor de 

juryleden omdat de kantine gesloten bleef. 

De pupillen gingen met hun medailles en diploma op de foto met onze altijd vrolijke 

mascotte Sportius! 

 

Op 12 september was er nog een wedstrijd! In Alblasserdam! Daar werd de opening 

van de nieuwe atletiekbaan gevierd met een pupillen meerkamp. Verschillende leden 

van de jeugdcommissie gingen mee als jurylid en/of begeleider van de pupillen. 

 

Het jeugdkamp kon, met de strenge coronaregels in acht genomen, doorgaan! 

 

In oktober en november deelden we de boekjes voor de Grote Clubactie uit en 

gingen de pupillen met de loten langs de deuren om extra geld voor “Fortius” binnen 

te harken. 

 

Piet Barends had vanaf 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 

de wedstrijduitslagen van alle atleten weer bijgehouden en 

dus was er op 14 november een feestelijke uitreiking van de 

PR (persoonlijke records) diploma's en cadeaubonnen. 

 

Op 2 december kwam Sint met zijn gevolg de “Fortius” 

pupillen bezoeken en bracht voor ieder kind iets lekkers mee. 

En ook hier was vriend Sportius weer van de partij! 

 

 

 

Voor de jongste pupillen was er in december nog een 

gezellige sport- en spelmiddag met een bingo en 

echte prijsjes. En intussen dronken we flesjes water, 

aten we bananen en mandarijnen en sloten we die 

middag af door met z'n allen van de heerlijke 

pannenkoeken te smullen die door verschillende 

ouders thuis waren gebakken. 

 

In november en december liepen we nog een onderlinge cross wedstrijd op en 

rondom onze eigen baan en het omliggende terrein. 

 

Het jaar 2020 was een heel raar jaar en de verwachting is dat dit ook voor een groot 

gedeelte van 2021 ook niet normaal zal zijn! 

 

Een lichtpunt was toch wel dat er toch nog heel veel kinderen lid geworden zijn bij 

“Fortius”! 

 

Iedereen die meegeholpen heeft met de activiteiten: heel erg bedankt! 
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Rest mij nog mijn waardering uit te spreken voor onze toppers:  

de pupillentrainers en hulptrainers!  

 

Paul, Tijn, Edwin, Daniël, Eri, Ivar, Tibo, Jurgen, Jil, Mark, Philip, Tessel, Gerben, Menno, 

Guido, Flint, Thomas, Niels, Mathijs, Wilco, Ruben, Maxim, Ruben, Veerle, Sven, 

Wessel, Eva, Novi, Vera en stagiaire Marit. 

 

Namens de pupillen-jeugdcommissie 

Daniël, Mark, Jurgen, Gea en Dini. 
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“Fortius” jeugdkamp, 25 t/m 27 september Loon op Zand 

 

Met ruim 100 pupillen, junioren en begeleiding hebben we wederom een leuk 

kampweekend gehad in Loon op Zand. Hoewel de voorspellingen van het weer niet 

echt rooskleurig waren, hebben we het hele weekend drooggehouden op de 

momenten dat we buiten aan het trainen, aan het sporten of met een teamspel bezig 

waren. 

 

Daarnaast waren de voorbereidingen ook uitdagend met vraagstukken of we wel op 

kamp konden gaan, hoe kunnen we met 100 personen veilig in het kamphuis 

verblijven en hoe kan iedereen veilig worden gebracht en opgehaald? In 

samenspraak met de eigenaar van het kamphuis is er een coronadraaiboek gemaakt 

waardoor het kamp zonder problemen is verlopen. 

 

We hebben ons het hele weekend beziggehouden met een Crazy 88 spel, een Kahoot 

quiz, stratego, een dropping, niet slapen, ontbijten, trainen, knuffelen met konijntjes, 

lunchen, tienkampen, snoep kopen, verplicht douchen, BBQ-en, chaos Bingo-en, pub 

quizzen, dansen tijdens de disco, een ekiden in mul zand, lunchen met bordjes worst 

gesponsord door familie De Lange, een kompastocht voor pupillen, soccerballs voor 

junioren en een prijsuitreiking met mascotte Sportius! 

En daarna was iedereen wel heel erg moe… 😉! 

 

Namens de kampcommissie, 

Daniël Hermus 
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Commissie statistiek atletiek 

 

De commissie bestond in 2020 uit vier personen. Te weten: Joke Torbijn, Piet Barends, 

Rens van der Elst en Daniel Hermus. 

Elk lid van de commissie heeft zijn/haar eigen taak: 

Daniel Hermus: bijhouden van de clubrecords en de top tien ranglijsten van de 

pupillen. 

Rens van der Elst: bijhouden van de clubrecords en top tien ranglijsten van de 

junioren CD. 

Joke Torbijn: bijhouden van de clubrecords en top tien ranglijsten van de junioren B 

en ouder. 

Piet Barends: bijhouden jaarranglijsten, opzetten van een database van “Fortius” en 

het uitzoeken van vroegere prestaties van Parthenonatleten voor de database en 

eventuele aanvulling van de diverse clubrecords en top tien ranglijsten (voornamelijk 

van de masters) en tevens bijhouden van clubrecords en top tien ranglijsten van de 

wegatletiek. 

 

Dit verslag van de commissie Statistiek kent vier bijlagen, namelijk: 

- Bijlage A: lijst van clubrecords per 31 december 2020. 

Per 31 december 2020 telde de vereniging 1524 clubrecords, waarvan 1052 

officiële records (volgens het huidige wedstrijdprogramma van de KNAU) en 472 

officieuze records. 

Voor de lijst van clubrecords wordt verwezen naar de website van “Fortius”. Daar is 

de actuele stand opgenomen, dus ook de clubrecords ondertussen gevestigd in 

2021 staan daarop vermeld. 

- Bijlage B: top tien ranglijsten per 31 december 2020. 

Voor de top tien ranglijsten wordt verwezen naar de website van “Fortius”. Daar is 

de actuele stand opgenomen, dus ook de prestaties ondertussen gevestigd in 

2021 staan daarop vermeld. 

- Bijlage C: overzicht van de gevestigde, verbeterde en geëvenaarde clubrecords in 

2020. Deze bijlage is opgenomen in het jaarverslag. 

- Bijlage D: jaarranglijsten 2020. 

De bijlage is - ondanks de coronacrisis (van 46 naar 30 bladzijden ranglijsten) - 

nog altijd zo dik, dat bij opname het jaarverslag van de vereniging te dik zou 

worden. Daarom zijn de jaarranglijsten 2020 vermeld op de website van “Fortius”. 

 

Als alle bijlagen zouden worden opgenomen in het jaarverslag, zou het verslag van 

de commissie Statistiek alleen al zo’n 400 pagina’s bedragen. Reden, waarom de 

grote bijlagen elders zijn te vinden. 

 

Momenteel zijn de clubbladen van Parthenon van 1970 t/m half 2010 nagepluisd, 

alsmede de nieuwsbrieven van half 2010 t/m 2016. In de clubbladen vanaf 2000 

werden nog maar weinig uitslagen vermeld. Er werd steeds meer verwezen naar de 

website van Parthenon. Daar deze niet meer bestaat, zijn die uitslagen dus verloren 

gegaan. Wanneer alle clubbladen (voor groot deel aanwezig in het gemeentearchief, 

maar dat is ten gevolge van de coronacrisis gesloten) en zo nodig uit de eerste jaren 
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van Parthenon de kranten, zijn onderzocht, zodat een redelijk betrouwbare database 

van prestaties van vroegere leden van Parthenon kan worden gemaakt, is het de 

bedoeling een top tien ranglijst alle categorieën te maken voor de seniorennummers 

(dus seniorengewichten bij de werpnummers en -hoogten bij de hordenummers). 

 

Namens de commissie Statistiek, 

Piet Barends 
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Bijlage C: gevestigde, verbeterde en geëvenaarde clubrecords 

 

Aantal clubrecords 

Het is nu het vierde jaar dat er een “Fortius” jaarverslag is en er zou dus een 

vergelijking te maken zijn met de voorgaande jaren, ware het niet dat in 2020 de 

coronacrisis heeft toegeslagen en er dientengevolge zeer weinig wedstrijden waren. 

Echter om records te verbeteren, moet men naar wedstrijden gaan en als die er 

nauwelijks zijn, is er ook weinig kans een record te verbeteren. Hierdoor vervloog de 

hoop op een beter jaar dan 2019.  

 

Dit leverde het volgende beeld op (tussen haakjes de estafetterecords): 

 Totaal Officieel Officieus 

2017 101(  5) 74(4) 27(1) 

2018 155(10) 125(6) 30(4) 

2019 85(  2) 67(2) 18(0) 

2020 51(  0) 40(0) 11(0) 

 

Verdeling clubrecords 

De volgende 24 leden waren verantwoordelijk voor de 51 (40 en 11) individuele 

clubrecords: 

 1. Cristy Pieter 8 (8-0)  

 2. Duane van Dijkhuizen 7 (7-0)  

  Anniek de Lange 7 (3-4)  

  Mark Uilhoorn 7 (5-2)  

 5. Jeanine Katsman 3 (3-0)  

  Thyra van Diemen 3 (3-0)  

 7. Julia van Dorp 2 (0-2) 

  Ko Florusse 2 (2-0) 

  Gerard Goothuizen 2 (2-0)  

  Karlijn Schouten 2 (2-0) 

  Ellen Zaal 2 (2-0) 

11. Freek Bosveld 1 (0-1) 

  Timo de Kok 1 (0-1) 

  Nayma Seddik 1 (1-0) 

  Joke Torbijn 1 (1-0) 

   Rune Veraart 1 (0-1) 

  Evelien van Zwanenburg 1 (1-0) 

Er waren ditmaal geen veel verdieners (meer dan 10 verbeteringen e.d.). 

Zowel kwantitatief als kwalitatief waren de vrouwen/meisjes in de meerderheid 

(respectievelijk 10 - 7 en 30 - 21). 

Er vielen in 2019 geen estafette records te noteren. Logisch, want er waren geen 

competitiewedstrijden. 

 

Records per leeftijdscategorie 

Verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën was het resultaat als volgt (tussen 

haakjes de officiële en officieuze records) 

  2020  2019 2018 

Pupillen 0 (  0-  0) 4 (  0-  4) 17 (   5-12) 

Junioren 26 (18-  8)   45 (31-14) 33 ( 18-15) 

Senioren 6 (  5-  1) 8 (  8-  0) 6 (   5-  1) 

Masters 19 (17-  2) 28 (28-  0) 99 ( 97-  2) 

Totaal 51 (40-11) 85 (67-18)                    155     

(125-30) 



pag. 34 

 

Het aandeel van de pupillen zakte naar een absoluut dieptepunt, mede door het 

ontbreken van een pupillencompetitie en teveel rugwind bij de sprint en het 

verspringen tijdens de clubkampioenschappen. 

Het aandeel van de junioren blijft meer dan de helft (nu bijna 51%). 

Alle seniorenrecords kwamen van junioren, waarvan de helft door 

polsstokhoogspring(st)ers. 

Het aandeel masters steeg het afgelopen jaar iets (ruim 37% tegen bijna 33% in 

2019). 

 

Records naar groep nummer 

 Totaal Offl Offs 

sprint (40 - 400 meter) 8 2 6 

middenafstand (600 - 1 mijl) 4 4   

lange afstand (2.000 - 10.000 meter)       

superlange afstand (langer dan 10.000 meter)  1  1   

estafettes      

hordelopen (50 - 3.000 meter steeple chase)       

hoogspringen  4  4 

polsstokhoogspringen 12 12 

verspringen 7 7 

hinkstapspringen     

kogelstoten 2 2 

gewichtslingeren 5 3 2 

discuswerpen 1 1 

kogelslingeren  2  1 1 

bal-/speerwerpen   

meerkampen (inclusief werpmeerkamp) 5 3 2 

loopnummers (inclusief estafettes) 13 7 6 

hordelopen       

springnummers 23 23 

werpnummers 10 7 3 

meerkampen 5 32 

 

Opvallend zijn de recordproducties op de sprint (zeker bij de officieuze records), op 

het polsstokhoogspringen en het verspringen. 

Bij de lange afstand, het hordelopen, de estafettes, het hinkstapspringen en het bal-

/speerwerpen vielen er afgelopen jaar geen records te noteren. 
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Nieuwe clubrecords  

Het aantal nieuwe clubrecords bedroeg in 2020 slechts 6 stuks, alle officieuze records. 

Voor de sprintnummers waren de masters en voor de werpnummers inclusief de 

werpvijfkamp de junioren CD verantwoordelijk. 

 

OFFICIËLE RECORDS 

 datum cat. nummer prestatie naam plaats opm. 

 11-01-20 MC 50 meter 7.04 Cristy Pieter Dordrecht  indoor 

 11-01-20 DV60 50 meter 8.45 Joke Torbijn Dordrecht  indoor 

 19-01-20 MB polsstokhoogspringen3.60 Thyra van Diemen Vught

 evenaring indoor 

 26-01-20 MC hoogspringen 1.60 Anniek de Lange Apeldoorn

 evenaring indoor 

 26-01-20 MC verspringen 5.49 Cristy Pieter Apeldoorn  indoor 

 26-01-20 MB hoogspringen 1.60 Anniek de Lange Apeldoorn

 evenaring indoor 

 26-01-20 MB verspringen 5.49 Cristy Pieter Apeldoorn  indoor 

 26-01-20 MA hoogspringen 1.60 Anniek de Lange Apeldoorn

 evenaring indoor 

 26-01-20 MA verspringen 5.49 Cristy Pieter Apeldoorn  indoor 

 01-02-20 MB polsstokhoogspringen3.62 Thyra van Diemen Zoetermeer  indoor 

 09-02-20 JA polsstokhoogspringen4.63 Duane van Dijkhuizen Dordrecht  indoor 

 09-02-20 H polsstokhoogspringen4.63 Duane van Dijkhuizen Dordrecht  indoor 

 15-02-20 MB polsstokhoogspringen3.75 Thyra van Diemen Apeldoorn  indoor 

 16-02-20 JA polsstokhoogspringen4.70 Duane van Dijkhuizen Apeldoorn  indoor 

 16-02-20 H polsstokhoogspringen4.70 Duane van Dijkhuizen Apeldoorn  indoor 

 27-02-20 MA polsstokhoogspringen3.96 Karlijn Schouten Birmingham(USA)  indoor 

 08-03-20 HV65 halve marathon 1.33.51 Gerard Groothuizen Den Haag 

 18-03-20 DV50 800  meter 2.50.89 Ellen zaal Alphen a/d Rijn 

 30-08-20 JA polsstokhoogspringen4.60 Duane van Dijkhuizen Utrecht 

 05-09-20 DV45 1500 meter 5.40.75 Nayma Seddik Dordrecht 

 05-09-20 DV50 1500 meter 5.56.49 Ellen Zaal Dordrecht 

 05-09-20 HV55 hoogspringen 1.36 Mark Uilhoorn Dordrecht 

 05-09-20 HV65 1500 meter 5.46.97 Gerard Groothuizen Dordrecht 

 05-09-20 HV70 kogelstoten 9.21 Ko Florusse Dordrecht 

 05-09-20 HV70 discuswerpen 28.82 Ko Florusse Dordrecht 

 12-09-20 JA polsstokhoogspringen4.80 Duane van Dijkhuizen Amersfoort 

 12-09-20 H polsstokhoogspringen4.80 Duane van Dijkhuizen Amersfoort 

 20-09-20 MC verspringen 5.68 Cristy Pieter Barendrecht 

 20-09-20 MB verspringen 5.68 Cristy Pieter Barendrecht 

 20-09-20 MA verspringen 5.68 Cristy Pieter Barendrecht 

 20-09-20 D verspringen 5.68 Cristy Pieter Barendrecht 

 01-10-20 DV50 kogelstoten 10.54 Evelien v Zwanenburg  Dordrecht 

 01-10-20 DV50 gewichtslingeren 9.56 Jeanine Katsman Dordrecht 

 01-10-20 DV50 kogelslingeren 27.15 Jeanine Katsman Dordrecht 

 01-10-20 DV50 werpvijfkamp 2.697 Jeanine Katsman 

 01-10-20 HV55 gewichtslingeren 8.24 Mark Uilhoorn Dordrecht 

 01-10-20 HV55 werpvijfkamp 2.035 Mark Uilhoorn Dordrecht 

 11-10-20 HV55 gewichtslingeren 8.70 Mark Uilhoorn Vlaardingen 

 11-10-20 HV55 werpvijfkamp 2.223 Mark Uilhoorn Vlaardingen 
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OFFICIEUZE RECORDS 

 datum cat. nummer prestatie naam plaats opm. 

 26-01-20 MC 300 meter 43.73 Anniek de Lange Apeldoorn  indoor 

 26-01-20 MB 300 meter 43.73 Anniek de Lange Apeldoorn  indoor 

 26-01-20 MA 300 meter 43.73 Anniek de Lange Apeldoorn  indoor 

 26-01-20 D 300 meter 43.73 Anniek de Lange Apeldoorn  indoor 

 20-09-20 HV55 80 meter 12.70 Mark Uilhoorn Barendrecht nieuw 

 20-09-20 HV55 150 meter 24.44 Mark Uilhoorn Barendrecht nieuw 

 01-10-20 JB werpvijfkamp 1.202 Timo de Kok Dordrecht nieuw 

 11-10-20 MC gewichtwerpen(5,44) 9.90 Julia van Dorp Vlaardingen nieuw 

 28-12-20 JD kogelslingeren 13.48 Rune Veraart Dordrecht nieuw 

 28-12-20 JB werpvijfkamp 1.611 Freek Bosveld Dordrecht 

 28-12-20 MB gewichtwerpen(5.44) 10.94 Julia van Dorp Dordrecht nieuw 
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Nordic Walking / Sportief Wandelen 

 

Het is bekend: 2020 was samen met 2021 tot nu toe een moeizaam jaar met vele 

onderbrekingen en beperkingen in onze loop- en wandelmogelijkheden in 

groepsverband. Zelfs totale stops hebben ook wij moeten invoeren. Dit jaar alleen 

een paar weken in januari gelopen en toen weer op slot. 

 

Een aantal leden heeft opgezegd, zodat de groep aardig gekrompen is. Er zijn ook 

gelukkig nog volhouders, die de vereniging ondersteund hebben door lid te blijven. 

 

Ook heeft de afdeling afscheid moeten nemen van 2 zeer gewaardeerde trainsters, 

ieder met hun eigen privé redenen. Niets te maken met corona. 

Eerst wil ik heel veel dank zeggen aan Elly den Haan, mede oprichtster van Sportief 

Wandelen en Nordic Walking en al die jaren training gegeven. Zelfs met 2 

kunstknieën en een drukke baan. Ook veel vrijwilligerswerk en nog steeds lid van 

“Fortius”. 

Chione van der Beek; heel lang lid van Nordic Walking, assistent trainster bij de zeer 

snelle lopers. Tevens lid van de kascommissie, moest ook door privé en drukke 

veranderde werkomstandigheden stoppen met training geven. 

 

De huidige situatie is door allerlei omstandigheden en de loop der gebeurtenissen 

moeilijk te noemen. Er is nog één trainer Nordic Walking en één begeleidster Sportief 

Wandelen over. 

Hoe lang dit nog vol te houden is weten we niet. Het is helaas een somber relaas 

geworden. 

 

Ad van de Kamp 

2e voorzitter en trainer Nordic Walking 
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Groepslessen 

 

2020, het was me wel een jaar! 

Het begon zo mooi met een paar nieuwe instructeurs bij de groep (Greet, Wim en 

Rozemarijn). Volle lessen! We hadden er veel zin in. 

 

Maar toen kwam wat niemand had kunnen voorzien; corona. Op vrijdag 13 maart 

2020 werd de hal gesloten en later ook het hele sportpark Reeweg, inclusief de 

atletiekaccommodatie. Er konden voorlopig geen lessen meer worden gegeven. Het 

was en is nu ook nog een rare en angstige tijd. 

 

We zijn wat lessen gaan opnemen, zodat leden online thuis deze konden volgen. 

Zodra er iets versoepeld kon worden gingen we daarin mee. Er werd een portable 

audio set aangeschaft en we konden buiten les geven. Heerlijk was het om elkaar 

weer te zien en wat te kunnen bewegen. Bootcamp, HIT, Yoga, Zumba, Bodyshape, 

Pilates zonder materialen konden we nog veel lessen geven buiten. 

 

          
 

We probeerden er met zijn allen het beste van te maken. De lessen werden iets 

korter, zodat we safe konden wisselen van les en er kwamen twee nieuwe 

instructrices bij de groep Christine en Annette. 

 

          
 

Vanaf juli mochten we weer binnen sporten en we gingen verder met de lessen in de 

grote hal, veel materiaal verhuisden we van de groepslessen zaal naar de grote hal, 

zodat we ook weer met gewichten en stangen konden gaan werken. Pump, Total 

Body Workout en Bodyshape, we konden ons weer lekker uitleven. 
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Vanaf 1 september weer terug de zaal in, want de hal werd weer verhuurd. We 

gingen werken met registratie lijsten en een muntjes systeem, dit was niet ideaal 

maar we hadden geen keuze. Zo konden we ons goed aan de coronaregels houden. 

Door de toename van besmettingen werd het weer wat strenger en ook daar konden 

we in mee gaan, we verdeelden de zaal in vieren, schoonmaakmiddelen, afzetlint, 

eenrichtingsverkeer, minder deelnemers per les. We deden er alles aan. Maar we 

konden les blijven geven! 

 

         
 

Helaas kwam er in december een 2e lockdown. We hadden en hebben nog zoveel 

leuke plannen en ideeën! 

Zo stond er op de planning om een basis step les met Piet op te starten, we wilden 

iets leuks organiseren met de internationale Yoga dag met Rozemarij en Wim. En 

natuurlijk de Zumba Summer party met Rianne en Zsuzsanna. Dit schuiven we 

allemaal door naar 2021 en we hopen dat we snel weer les kunnen geven. 

 

Dit jaar is er wel geïnvesteerd in de groepslessen zaal, een nieuwe airco, een andere 

stereo en een nieuwe headset. Helaas hebben we daar nog niet veel gebruik van 

kunnen maken. 

 

We willen jullie bedanken voor jullie steun en hopen dat jullie de online lessen blijven 

volgen; https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1819-online-groepslessen . 

Blijf zoveel mogelijk in beweging, blijf gezond en hopelijk tot snel. 

 

Sportieve groet van mij en het hele team; 

Debbie 

Ina, Piet, Erna, Rianne, Zsuzsanna, Monique, Diane, Jolanda, Greet, Rozemarijn, Wim, 

Christine en Annette 

 

Streetdance 

De streetdance lessen zijn gestopt ten gevolge van het vertrek van de instructeur. Het 

is niet gelukt om een vervanger te vinden. Hopelijk kan er in de toekomst een nieuwe 

instructeur aangetrokken worden, die de streetdance weer kan opstarten. 

 

Jan van Dalen 

secretaris 

https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1819-online-groepslessen
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Fitness 

 

De Fitness is tweemaal geheel gesloten geweest. Eerst de intelligente lockdown van 

16 maart tot 1 juli 2020 en vervolgens de harde lockdown met ingang van 20 

december 2020 tot ver in 2021. In de tussentijd was het mogelijk om te fitnessen 

onder voorwaarden, zoals het aanwezig zijn van maximaal 20 personen. De 

fitnessruimte werd uitgebreid met de ruimte van de groepslessen en de toestellen 

werden verder uit elkaar geplaatst of afgeplakt ten einde te voldoen aan de 1½ 

meter afstand. Na de zomervakantie had de afdeling groepslessen de eigen ruimte 

weer nodig, waardoor de fitness ruimte weer krapper werd. Tijdens de “lockdowns” is 

geopperd om buiten te trainen door de toestellen b.v. in een tent te plaatsen. Echter 

de ateliekaccommodatie is vrij toegankelijk voor publiek en dientengevolge gevoelig 

voor diefstal en vandalisme. 

 

Jammer genoeg, maar begrijpelijk, hebben de corona 

maatregelen geleid tot een flinke afname van het ledental bij 

de fitness. De lichte groei in de voorgaande jaren is teniet 

gedaan.  

2020: 571 leden, 325 mannen en 244 vrouwen 

2019: 700 leden, 377 mannen en 321 vrouwen 

2018: 687 leden, 392 mannen en 292 vrouwen 

2017: 667 leden, 381 mannen en 284 vrouwen 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een aantal van deze 

leden ook aan andere sportactiviteiten bij “Fortius” deelneemt. 

De afname zal naar verwachting in 2021 voortzetten. 

 

 

Er blijft een tekort aan begeleiders/toezichthouders. Dit is nog versterkt door het 

ontslag van de betaalde medewerker ten gevolge van het bereiken van de AOW 

leeftijd. Daarnaast is er een aantal leden ons ontvallen, die hielpen bij de begeleiding 

van beginnende fitness leden. Zij hielden ook in de gaten of alles ordentelijk verloopt 

en het materiaal opgeruimd werd. Diverse oproepen zijn aan de leden gedaan om 

zich beschikbaar te stellen. Echter zonder resultaat. 

 

Jan van Dalen 

secretaris 
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Worstelen, Kickboksen, Kick Fun & Boxing 

 

Door de sluiting van de sporthal Reeweg en de externe locaties ten gevolge van de 

coronamaatregelen konden de trainingen tijdens de lockdowns niet doorgaan. Op de 

momenten dat het toegestaan was, kon onder voorwaarden buiten getraind worden. 

De trainers zijn hier creatief mee omgegaan. Er werd getraind op parkeerplaatsen en 

gedeeltes van de atletiekaccommodaties. 

 

Overigens waren er geen verdere activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Dalen 

secretaris 
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Verslag van de Jubileumcommissie 

 

Nadat eind 2019 door Monique de Lange en Piet Barends een aantal ideeën 

betreffende de viering van het 125 jarig bestaan van “Fortius” op papier was gezet, 

volgde overleg met het bestuur over de plannen. Het bestuur ging akkoord met de 

plannen, waarna de jubileumcommissie, voorlopig nog bestaande uit 

bovengenoemde twee personen, aan de slag kon. Dat aan de slag gaan hield snel op 

als gevolg van de coronacrisis. Ondertussen werd wel gezocht naar uitbreiding. Alice 

van Driel en Toos Volmer waren bereid zitting te nemen in de commissie. Om direct 

contact te hebben met het bestuur werd Chris den Hartog gevraagd deel te nemen, 

zodat hij als penningmeester van “Fortius” tegelijk de penningen van de 

jubileumcommissie kon beheren. Het duurde even tot de commissie daadwerkelijk 

bijeen kon komen, maar op 16 september 2020 vond de eerste vergadering plaats. 

Sindsdien is er tot eind 2020 regelmatig vergaderd. 

 

Besloten werd de viering in tweeën te splitsen. Ten eerste een open dag/festival rond 

de oprichtingsdatum van Hercules. Men kan het buiten sporten nu eenmaal beter 

begin juli doen, dan half september. Ten tweede een feestavond en een reünie voor 

(oud-)leden rond de oprichtingsdatum van Parthenon. Toen kwam de tweede corona 

golf en werd alles weer overhoop gegooid. Gevolg: de open dag/festival werd 

verplaatst naar 4 september 2021 en de feestavond e.d. naar 9 oktober 2021. Tijdens 

de open dag kunnen de afdelingen zich aan de Dordtse bevolking presenteren. Zij 

moeten zelf wel initiatieven nemen. De commissie kan alleen faciliteren. Voor de 

jeugd wordt er die dag op het middenterrein een mega stormbaan opgebouwd. Er is 

in ieder geval een prestatieloop over 5 kilometer. Het moet die dag wel een feestelijk 

geheel worden. Over de opzet van de feestavond wordt nog nagedacht. 

 

Om inkomsten te genereren worden onder andere T-shirts met opdruk verkocht en 

worden de opbrengsten van de grote clubactie en virtuele winterrun gebruikt. 

 

Piet Barends, voorzitter 
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Kledingcommissie “Fortius” 

 

De kledingcommissie heeft er in 2020 voor gezorgd dat er een nieuwe leverancier is 

voor de wedstrijdkleding, te weten Balans. Twee keer 

per jaar kan er kleding worden gepast en besteld. 

Hiermee heeft de kledingcommissie voldaan aan haar 

opdracht en is de commissie opgeheven. 

 

De kledingcommissie werd in het kader van de fusie (in 

2017) tussen Hercules en Parthenon opgericht om te 

komen tot de nieuwe clubkleur. Op voorstel van de 

kledingcommissie is gekozen voor cyaan en zwart. 

Daarnaast was de opdracht om te komen tot nieuwe clubkleding en leverancier. De 

keuze viel enkele jaren geleden op het bedrijf Macron. Echter door de slechte 

kwaliteit van de kleding en dreigend faillissement van Macron moest op zoek worden 

gegaan naar een andere leverancier. De keuze is, zoals hierboven vermeld, gevallen 

op Balans. 

 

Het bestuur bedankt de kledingcommissie, bestaande uit Evelien van Zwanenburg, 

Anja van Giels, Sigrid Florusse, Monique de Lange (sinds 2020) en Amarenske Buizer, 

voor hun werk, doorzettingsvermogen en tijd in de afgelopen jaren. 

 

Jan van Dalen 

secretaris 
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Communicatie 

 

Nieuwsbrief 

 

NIEUWSBRIEF 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In jaargang nummer 4 (2020) van de “Fortius” nieuwsbrief is de verschijningsfrequentie 

ongewijzigd gebleven met elf nummers, elke maand uitgezonderd augustus. Doordat er 

vanaf maart vrijwel geen wedstrijden konden plaatsvinden vanwege de maatregelen tegen 

het coronavirus, waren er veel minder wedstrijdverslagen en aankondigingen van wedstrijden 

dan normaal. Dit resulteerde in minder nieuws, maar toch leverde het in totaal nog 203 

pagina’s clubnieuws op. De publicatieprocedure bleef hetzelfde: de nieuwsbrief werd 

geüpload op de “Fortius” website, vanwaar het door de leden kon worden gedownload. 

Bovendien ontvingen alle clubleden daarover een mail via de ledenadministratie. 

Vaste bijdragen voor de inhoud kwamen van “Fortius” secretaris Jan van Dalen (Van het 

Bestuur), Joke Torbijn (Clubrecords en Baan & Indoor), Henk Nugteren (Weg & Veld, In 

gesprek met en de column) en Mark Uilhoorn en Daniël (en Kiki) Hermus (Pupillen en 

Junioren). 

 

De rubriek In gesprek met … kon als vaste rubriek gehandhaafd blijven. Daarvoor interviewde 

Henk Nugteren elke maand een lid. In het jaar 2020 waren dat achtereenvolgens Bram 

Franken, de zusjes Hermus, Joop van den Brink, Gerard Groothuizen, Chris den Hartog, Dini 

Grootenboer, Wietse Ritskes, Timo de Geus, Mark Uilhoorn, Lucas van Dijk en Cor van der 

Steen. Vanwege de lockdown zijn de meeste interviews afgenomen via digitale contacten. 

Gezien de reacties van lezers heeft dit de kwaliteit van de verhalen niet negatief beïnvloed.  

 

Zonder wedstrijden en door de zeer beperkte trainingsmogelijkheden was het dit jaar niet zo 

verwonderlijk dat andere secties dan de atletiek niet veel hebben kunnen bijdragen. De 

redactie heeft alle ontvangen kopij vanuit de gehele vereniging geplaatst en zal, wanneer de 

crisis weer voorbij is, actief proberen alle geledingen van de vereniging aan bod te laten 

komen. Initiatieven vanuit de secties zelf zijn voor de redactie uiteraard ook zeer welkom. 

 

Redactie 

Joke Torbijn en Henk Nugteren 
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Website 

 

Algemeen 

Het jaar 2020 stond uiteraard geheel in het teken van corona. Er waren nauwelijks wedstijden 

of andere evenementen, waardoor de website ook minder gevuld en bezocht is. Dit maakt 

vergelijken met voorgaande jaren minder relevant. 

 

Inhoudelijk 

Dank weer aan alle schrijvers voor hun bijdrages aan de website inhoud! In totaal werden er 

in 2020 ongeveer 163 berichten “gepost” op de website (in 2019 was dat 225), dat is ruim 

27% minder. Vanwege corona en het zeer beperkte aantal evenementen en wedstrijden in 

2020 is het geen verrassing dat er minder nieuws en andere berichten gepubliceerd zijn op 

de website. 

 

De statistieken 

Totalen over heel 2020 

In heel 2020 hadden we in totaal ruim 19 duizend “gebruikers” (dat is een unieke bezoeker 

die de site vanaf 1 apparaat bezoekt), een flinke daling van ruim 37% ten opzichte van 2019 

(toen: ruim 30 duizend). 

Het aantal pagina-weergaves ging achteruit met 35,5% en ook het aantal nieuwe gebruikers 

was flink minder met 37%. 

 

Gebruikers per apparaat 

Mobiel: ruim 58% (vorig jaar ruim 56%). 

Tablet: ruim 7% (vorig jaar 10,5%). 

Desktop: ruim 34% (vorig jaar 32%). 

 

Populaire pagina’s 

Ook dit jaar waren (naast uiteraard de homepage) de pagina’s met informatie over fitness 

populair (de algemene fitness pagina en groepslessen, maar ook de pagina over de online 

groepslessen). Ook de contactpagina wordt regelmatig bezocht. Zie verder het staatje 

hieronder. 

 

Verdere statistieken 

Zo’n 60% komt via Google’s zoekmachine binnen; 30% via directe links, de resterende 10% 

komt via Facebook, alternatieve zoekmachines of email links binnen. Conclusie: vergeleken 

met vorig jaar komt 10% meer via directe verwijzingen binnen, ten koste van het verkeer dat 

via zoekmachines de site vindt. 

Van de verwijzingen vanaf andere websites scoort Facebook veruit het hoogst (in totaal ruim 

78%), gevolgd door Twitter (21%). Instagram speelt nauwelijks een rol hierin. 

 

Plaats 

Het zal geen verrassing zijn: 49% van het websitebezoek komt uit Dordrecht, 10% uit 

Rotterdam, 10% uit Amsterdam (op basis van IP-adres); de rest komt hoofdzakelijk uit de 

regio. 
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De werkgroep 

Joke Torbijn 

Peter Loopik 

Jasper Beljaars 

Maurits van Vijfeijken 
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Kantine 

 

De kantine is vanaf 16 maart 2021, deels ten gevolge van de coronamaatregelen en 

deels ten gevolge van de verbouwing vanaf 16 maar 2020 gesloten. De sluiting is tot 

ver in 2021 voortgezet. 

 

Door de sluiting ten gevolge van de coronamaatregelen was het goede gelegenheid 

om tot de verbouwing en nieuwe inrichting van de kantine over te gaan. Het bestuur 

schakelde de ruimtelijk ontwerpster, Claudia Berndsen, in. Zij kwam met een ontwerp 

met een eigentijdse uitstraling. De uitvoering geschiedde door vrijwilligers van 

“Fortius” en waar nodig door professionele bedrijven. 

Wat is er gedaan? O.a. is de bar aangepast, het plafond, afzuiging en verlichting zijn 

vernieuwd, enkele wanden zijn geverfd en muurschilderingen zijn aangebracht. Er zijn 

garderobekasten gemaakt en voor de jeugd is een hoek ingericht. De uitvoering is 

geschied zoals in het bestek is gepresenteerd.  

 

         
 

 
 

Het bestuur is er blij mee en hoopt het resultaat in 2021, als de kantine weer open 

kan, aan de leden te presenteren. Het is een gezellige plek waar de leden na afloop 

van de trainingen en wedstrijden bij elkaar komen om na te praten onder het genot 

van koffie, thee e.d. 

Het bestuur bedankt de ontwerpster en de vrijwilligers, die uren van hun vrije tijd 

hieraan hebben besteed. 
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Barmedewerkers 

In het jaarverslag 2019 meldde ik al dat er een gebrek was aan barmedewerkers. Door 

de sluiting van de kantine voor een lange periode is een aantal vrijwilligers gestopt, 

omdat zij hun tijd anders hebben ingedeeld. Derhalve zal het probleem bij de 

openstelling in 2021 groter worden. Een oproep zal op de leden worden gedaan om 

hulp. 

 

Activiteiten 

Door de sluiting konden er geen activiteiten in de kantine worden georganiseerd. 

Deze activiteiten kunnen de binding tussen de leden en vereniging verstevigen en het 

elkaar ontmoeten in een andere setting. Het bestuur hoopt dat er weer een aantal 

leden de activiteitencommissie nieuw leven wil inblazen en evenementen wil 

organiseren. 

 

Financiële consequenties 

Door de sluiting genereerde de kantine ook geen inkomsten met grote gevolgen 

voor de financiën. In het financieel jaarverslag over 2020 is dit inzichtelijk gemaakt.  

 

Jan van Dalen 

secretaris  
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Klusteam 

 

Door de coronamaatregelen kunnen we al bijna een jaar geen gebruik van de hal 

maken. De hal is zelfs weken totaal gesloten geweest. Dit heeft ook gevolgen voor de 

klusploeg. 

 

Waar we ons nu op focussen is dat waterleidingen toch doorgespoeld worden en dat 

we legionella buiten de hal houden, omdat de douches, toiletten, urinoirs en 

wasbakken nu niet worden gebruikt. 

 

Ook de technische installatie controleren we met regelmaat en schakelen zo nodig de 

onderhoudsbedrijven in. 

 

Mochten er reparaties nodig zijn, dan doen we dat en dit allemaal volgens de corona 

regels. 

 

Verder hoop ik dat we allemaal weer snel kunnen sporten en weer volop gebruik 

kunnen maken van onze mooie sporthal en dat ik met maat Hans weer gezellig kan 

klussen zonder de coronaregels. 

 

Kees van Gent 
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