
 
Sobere ledenvergadering met dank aan leden en vrijwilligers voor inzet 

 

Sober en zonder de traditionele huldigingen van leden en vrijwilligers vond op woensdag 15 

juli de 124e algemene ledenvergadering van Fortius plaats. Dit keer niet in de kantine, maar 

beneden in de grote hal. De manier waarop de vergadering was georganiseerd, had alles te 

maken met de coronamaatregelen.  

 

Gelukkig waren er 24 leden aanwezig om met het bestuur de noodzakelijke besluiten te 

nemen. 

Dat de coronacrisis effect op de vereniging staat buiten kijf. Voorzitter Jan van Haren 

bedankte trainers, medewerkers, vrijwilligers en leden voor hun grote inzet, zodat de 

vereniging toch weer snel veel activiteiten kon ondernemen.  

 

Moment van stilte 

Met “Alles van waarde is weerloos”, haalde de voorzitter een dichtregel (Lucebert) aan. “Dat is 

ook zo met het leven.” De aanwezigen stonden een moment stil bij een aantal mensen die de 

vereniging sinds de vorige ledenvergadering ontvallen zijn. Dit zijn Ad Keller, Mustafa Deger, 

Brigit Salwegter, Bill Sneider, Piet Poots, Jan Stal en Cor Melger. 

 

Verbouwing kantine 

Zodra het weer kon, is een bouwploeg van leden volop aan de slag gegaan om de kantine 

verder te verbouwen. Omdat er langer op materialen gewacht moet worden, duurt het wat 

langer dan gehoopt. Het is de bedoeling dat de kantine per 1 september open kan gaan. 

Maar ook dan moet goed gekeken worden hoe we de 1,5 meter afstand bewaren. 

 

Jaarverslag 

De secretaris Jan van Dalen gaf een korte weergave van het uitgebreide jaarverslag waaraan 

afdelingen, commissies en vrijwilligers hebben meegewerkt. “Je ziet daarmee dat er binnen 

de vereniging heel veel activiteiten worden georganiseerd.” Het jaarverslag is gepubliceerd 

op https://www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Bestuur/Jaarverslag_2019_concept.pdf 

 

Negatief resultaat 

Voor de financiën werd teruggekeken op het afgelopen jaar. De penningmeester Chris den 

Hartog bedankte allereerst 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.  

 

Kascommissie  

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

Beek, controleerden elk kwartaal de boeken van 2019 en bevonden die in orde. Op hun 

https://www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Bestuur/Jaarverslag_2019_concept.pdf


advies verleende de vergadering décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële 

beleid over het boekjaar 2019. 

Voor de volgende kascommissie neemt Hank Winters de plek in van Martin Camfferman. 

 

Begroting 

Het opstellen van een begroting 2020 is in verband met de coronacrisis erg moeilijk. Daarom 

heeft de penningmeester drie scenario’s opgesteld, variërend van dat het verlies mee zal 

vallen tot grotere verliezen. Veel is niet duidelijk. Gaat de crisis nog lang duren? In hoeverre 

kan de vereniging financiële tegemoetkoming van de overheid verwachten op geleden 

verlies door de crisis? Het is heel jammer dat ongeveer 150 leden tijdens de lockdown hun 

lidmaatschap hebben opgezegd. Dat is vooral te zien bij de groepslessen en fitness. De 

verbondenheid met de vereniging blijkt groter te zijn bij de atletiekafdeling. 

 

Contributie 

De ledenvergadering besloot om de contributie te verhogen met 1,50 euro per maand. 

Fortius blijkt in de wijde regio de goedkoopste vereniging te zijn. Een verhoging is 

noodzakelijk om, zoveel mogelijk als kan, aan te sturen op een positief resultaat. Aanvankelijk 

zou een contributieverhoging in de loop van dit jaar ingaan. Aangezien de dienstverlening 

vanuit de vereniging door de coronacrisis lager is, dan we gewend zijn, stelde het bestuur 

voor om de verhoging pas in te laten gaan per 

1 januari 2021. Hiermee ging de vergadering akkoord. 

Ook is besloten om de contributiebetaling per kwartaal te innen. Dit scheelt de vereniging in 

administratieve kosten. Het opzeggen van het lidmaatschap verloopt dan ook per kwartaal. 

Deze maatregel gaat in per 1 oktober 2020. 

 

Bestuur 

Tijdens de vergadering werden Jan van Dalen, Chris den Hartog en Martin Matse herkozen. 

Daarnaast is James Breidel met unanieme stemmen benoemd als nieuw bestuurslid. James 

traint als lid bij de fitness. Het bestuur doet een beroep op de leden om actief op zoek te 

gaan naar kandidaat bestuursleden. De meerderheid van het bestuur is aardig op leeftijd. 

Nieuwe aanwas is van belang om de voortgang van het bestuur en daarmee de continuïteit 

van de vereniging te garanderen. Het zou mooi zijn als vanuit elke afdeling iemand lid wordt 

van het bestuur. 

 

Een uitgebreider verslag van de ledenvergadering volgt te zijner tijd. 

 

De secretaris, 

Jan van Dalen 


