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Verslag 126e algemene ledenvergadering Fortius 30 maart 2022 

 

Aanwezig: 62 leden (zie presentielijst) 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

De voorzitter, Jan van Haren opent de 126e algemene ledenvergadering van Fortius en heet 

iedereen van harte welkom. In zijn woord vooraf vestigt de voorzitter de aandacht op 1896, 

toen de eerste bewegende film werd vertoond. Het was ook het jaar waarin Alfred Nobel 

overleed, naar wie de Nobelprijs voor de Vrede is genoemd. We staan stil bij de vrede, dat 

we naar de vereniging kunnen gaan en in vrijheid kunnen deelnemen aan sporten. Dat is 

een groot goed. De voorzitter noemt ook artikel 8 van de grondwet dat het recht van 

vereniging betreft. Het is mooi vanavond te zien dat iedereen zich goed verbonden voelt met 

Fortius. 

 

Het jubileumfeest voor de viering van het 125 jarig bestaan is uitgesteld en vindt nu plaats 

op 11 juni 2022. Er zijn nog kaarten te koop. Ook zijn nog jubileumshirts te koop. 

 

Dit is de laatste ledenvergadering waarin Jan van Haren voorzitter is. Veel leden spannen 

zich in via vrijwilligerswerk. En ons allergrootste kapitaal is de jeugd. We zijn bezig een 

jeugdraad te formeren. 

 

De vertrouwenscommissie heeft op dit moment geen zaken. Dat is positief, de commissie 

kan zich hierdoor meer bezighouden met preventie. Er is een aantal regels over goed en 

gewenst gedrag opgesteld die we onder de aandacht gaan brengen. 

 

Voor de toekomstbestendigheid van de vereniging gaan we nieuwe leden aantrekken. 

Mensen met een beperking zijn welkom. 

 

In 2023 wordt de atletiekbaan gerenoveerd. We gaan nadenken wat er beter kan worden. 

De voorzitter hoopt dat de club gaat profiteren van de ligging op het sportpark dat een nieuwe 

inrichting krijgt. 

 

Helaas zijn ons twee oudere leden ontvallen, Joop Venhorst en Hannie Valk. De vergadering 

houdt hiervoor een moment van stilte. 

 

De vergadering gaat akkoord met de agenda. 

  

2. Effecten coronamaatregelen op Fortius 

 Per 14 maart zijn de coronamaatregelen ver teruggebracht. Niettemin houden we de situatie 

nog goed in de gaten. We hopen dat er weinig zieken zijn. Helaas houdt een aantal mensen 

er langdurig klachten aan over, wat ook het geval is bij de verenigingsmanager. 

Door corona zijn er veel opzeggingen geweest, vooral bij de fitness en de groepslessen Ook 

waren er weinig inkomsten voor de kantine.  
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3. Opvulling vacatures 

 Velen die aanwezig zijn hier op de ledenvergadering, zijn al vrijwilligers, daarom wordt bij dit 

onderwerp niet te lang stil gestaan.  

Bij de volgende commissies staan vacatures open: 

-  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 

  

4. Vrijwilligersbeleid 

 Door de vrijwilligerswervingsactie hebben zich aardig wat mensen gemeld. Daardoor kon de 

corona toegangscontrole goed geregeld worden. Hiervoor is “Inzetrooster.nl” ingezet en 

waren ongeveer 30 mensen actief voor de controle. De voorzitter geeft aan dat deze app ook 

voor andere zaken ingezet zal worden.  

 

Alice van Driel is samen met Monique Lange in gesprek met NOC/NSF om een steviger 

vrijwilligersbeleid op te zetten dat toekomstbestendig is. Daarbij worden ze ook begeleid door 

iemand van de gemeente. Dat heeft even tijd nodig. 

  

5. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

De secretaris, Jan van Dalen, noemt de afmeldingen voor de vergadering. 

  

6. Notulen ledenvergadering 7 juli 2022 

Het verslag wordt conform vastgesteld. 

N.a.v. punt 12 deelt de voorzitter mee dat er in de afgelopen weken een inventarisatie bij de 

trainers en coördinatoren is gehouden wie in aanmerking komen voor een trainingsjack. Voor 

de jacks worden vouchers uitgereikt. Met het trainingsjack wordt de herkenbaarheid van de 

trainers vergroot en maken we meteen reclame voor Fortius. 

  

7. Jaarverslag 2021 van de secretaris, afdelingen en commissies  

De secretaris dankt iedereen voor zijn bijdrage aan het jaarverslag 2021. Hij geeft in het kort 

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

gepubliceerd op www.fortiusdrechtsteden.nl 

De ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag 2021. 

 

8. Financieel verslag 2021 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie  

De penningmeester, Chris den Hartog, presenteert het financieel jaarverslag 2021. Aan dit 

verslag zijn de balans per 31 december 2021 en het verslag van de kascontrolecommissie 

toegevoegd. 

 

Chris den Hartog is als penningmeester bijgestaan door Annelies van de Kolk (boekhouding) 

en René Bellaart (ledenadministratie). Zij hebben een belangrijke bijdrage aan het verslag 

geleverd. René is inmiddels opgevolgd door Arie Schellekens. 

 

We dachten eerst een mooi 2e halfjaar in te gaan, maar de lockdown-periodes hadden veel 

invloed op de financiën. Het positief resultaat is vooral te danken aan het toekennen van 

coronasubsidies. Inmiddels zijn per 1 april 2022 alle coronaregelingen gestopt. 

http://www.fortiusdrechtsteden/
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Vooral in de periodes van lockdown was er sprake van dalende ledenaantallen, met lagere 

contributieopbrengsten tot gevolg. Ook was de kantine slechts beperkt open. Inmiddels zijn 

de kansen voor de rest van het jaar verbeterd. 

We hebben een positief resultaat, wat te danken is aan de coronasteunpakketten. 

 

Dankzij ook een positief resultaat bij de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweghal is 

een bedrag afgedragen aan Fortius. Joke Heijmans, voorzitter van de SOAR vertelt dat het 

boekjaar 2021 eveneens positief afgesloten zal worden. 

 

Gevraagd wordt of er in 2022 nog coronasubsidies worden ontvangen over het jaar 2021. 

De penningmeester antwoordt dat het leeuwendeel van de aanvragen is ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot compensatie huur zullen pas opgenomen worden in de 

jaarrekening als de afrekening definitief heeft plaatsgevonden. 

 

Ten aanzien van de balans geeft de penningmeester aan dat het positief resultaat van 2021 

aan het eigen vermogen is toegevoegd.  

 

De kascontrolecommissie, bestaande uit John van Belle, Henk Rosenquist en Hank Winters, 

heeft een kascontroleverslag opgesteld. De commissie legt aan de ledenvergadering het 

advies voor om het bestuur te dechargeren voor boekjaar 2021. 

De aanwezige leden stemmen in met dit advies en gaan akkoord met financieel jaarverslag 

2021. 

  

9. Begroting 2022 

Jan van Haren vertelt dat er steeds minder cash in de kantine zal omgaan. Het advies aan 

ouders is om breekmunten voor hun kinderen te kopen. Deze kosten een euro per stuk en 

kunnen dus in tweeën worden gebroken.  

Alle leden hebben als dank voor hun trouwe lidmaatschap vorig jaar vijf munten gehad. Deze 

zijn nog tot 30 juni 2022 te besteden. 

 

Chris geeft aan dat het moeilijk te voorzien is hoe dit begrotingsjaar zal verlopen. We kijken 

hoe de ledentallen zich gaan ontwikkelen. De trend lijkt positief. De kantine-inkomsten 

nemen weer toe. T.a.v. het aantal sponsors en adverteerders is ook herstel mogelijk. 

 

Ad van de Kamp wijst erop dat in 2023 een aantal subsidies vervallen. Hij adviseert om alvast 

te kijken hoe we daarmee om moeten gaan. 

 

De vergadering stemt in met de begroting 2022. 

  

10. PAUZE 

  

11. Huldiging  jubilarissen, kampioenen, uitreiken prestatie-en aanmoedigingsprijzen, 

eervolle vermeldingen  

Door de coronamaatregelen kon twee jaar lang geen aandacht gegeven worden aan de 

huldigingen. Het was mooi dat hiermee nu wel weer sfeer aan de vergadering gegeven kon 

worden. Het bestuur kende diverse prijzen toe. Een overzicht hiervan is opgenomen in de 

bijlage bij dit verslag. 
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12 Verkiezingen bestuur en commissies:  

De voorzitter wil zijn functie overdragen aan iemand anders, daarom is er via de nieuwsbrief, 

nieuwsflits en de website een vacature opengesteld. Jesper Sachteleben heeft hierop begin 

deze week gereageerd. Besloten is dat Jesper en het bestuur de komende maanden nader 

kennis met elkaar maken. Als er van beide kanten een positief gevoel is over de opvolging, 

zal een aparte ledenvergadering belegd worden voor zijn benoeming. Jesper stelt zich aan 

de vergadering voor. Hij is vorig jaar in coronatijd in Dordrecht komen wonen en heeft een 

sportverleden in de krachtsport. Bij Fortius maakte hij kennis met het speerwerpen. 

Beroepsmatig heeft hij ervaring in de technische hoek waarbij hij een leidinggevende functie 

had. Jan van Haren blijft nog een aantal maanden aan als algemeen bestuurslid. 

 

De penningmeester Chris den Hartog heeft eveneens zijn functie open gesteld. Inmiddels 

heeft Peter Hamers als kandidaat-penningmeester een aantal maanden meegedraaid met 

het bestuur. Peter stelt zich kort voor. Hij is in aanraking met Fortius gekomen vanwege het 

lidmaatschap van zijn dochters. Als business controller heeft hij ervaring met financiën. 

De leden benoemen Peter unaniem tot bestuurslid en penningmeester. 

Jasper Beljaars heeft zich verkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid. Jasper is sinds zijn 

jeugd lid van Fortius. Hij verrichtte al velerlei vrijwilligerswerkzaamheden. De leden 

benoemen Jasper unaniem tot bestuurslid.  

Chris blijft de komende maanden nog algemeen bestuurslid om zijn opvolger verder in te 

werken en een aantal taken af te ronden. 

 

Bij de kascontrolecommissie treedt Henk Rosenquist af. De leden stemmen in met de 

benoeming van Marie Louise Ruben in de commissie. 

 

13 Rondvraag 

Er is geld beschikbaar voor trainerscursussen. Geldt dat ook voor EHBSO-cursus? 

Ja daarvoor is ook geld gereserveerd. Op dit moment verkent het bestuur de mogelijkheden 

voor een EHBSO, reanimatie en bedienaar AED. 

 

Op de balans staat een reservering van de Club van 50 en de Club van 100. Mag de 

jubileumcommissie dit geld gebruiken voor het jubileumfeest? 

Beide clubs zijn niet meer actief. Van de Club van 50 kan het bedrag hiervoor besteed 

worden, maar de Club van 100 zal hiervoor zelf eerst toestemming moeten geven. 

 

Een suggestie voor het verbeteren van de kantine-inkomsten: bespreek tijdens de 

trainersbijeenkomst om voor en/of na de training met de lopers wat te drinken. Op dinsdag 

en donderdag komen er wel lopers binnen, maar ze gaan niet samen wat drinken. 

Dit is een goede suggestie.  

 

De verlichting van het veld blijft regelmatig laat aan. Hier kunnen we kosten besparen. Kan 

er een tijdklok ingesteld worden? 

De verantwoordelijkheid ligt bij de trainers om aan het barpersoneel door te geven dat het 

licht uitgedaan kan worden. Bij een tijdklok gaat het licht acuut uit, wat gevaarlijk kan zijn als 

er nog iemand aan het trainen is. Vandaar dat er niet voor deze optie wordt gekozen. 

  

14. 

 

Sluiting 

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

126e ledenvergadering. 

 


