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125e ledenvergadering “Fortius” 

Dank aan alle leden, trainers en vrijwilligers! 

 

“Fortius” hield op woensdag 7 juli 2021 haar 125e ledenvergadering. In zijn openingswoord 

dankte voorzitter Jan van Haren alle leden, trainers en vrijwilligers, die veel moeite hebben 

gedaan om de vereniging draaiende te houden in dit bijzondere verenigingsjaar 2020. 

Dankzij de grote inzet van trainers konden we veel leden behouden. Ook heeft een aantal 

mensen voor de verbouwing van de kantine gezorgd. En de bestuursleden hebben veel 

gedaan in verband met de uitvoering van de coronamaatregelen. 

 

Herdacht 

Bij aanvang van de vergadering was er een moment van stilte voor degenen die ons sinds de 

vorige ledenvergadering ontvallen zijn. De leden Maurice van de Wetering, Jan de Jong, 

Bertus Maas en Hans Verhoeve en vrijwilliger Hans Frijters werden herdacht. 

 

Feest, 125 jaar 

“Fortius” viert dit jaar feest, want het bestaat 125 jaar. Dat feit kwam op maandag 5 juli al in 

het zonlicht te staan met de uitreiking van de Koninklijke Erepenning door de burgemeester 

Wouter Kolff. De vereniging kreeg ook een banier van de Atletiekunie. De jubileumcommissie 

heeft festiviteiten bedacht. In de nieuwsbrief heeft Piet Barends een aantal verhalen over de 

historie van de vereniging geschreven. Op 4 september is er een open dag van “Fortius”, waar 

alle afdelingen zich kunnen presenteren. En voor de leden wordt op 9 oktober een 

feestavond georganiseerd. Voor alle activiteiten is het belangrijk dat we de 

coronamaatregelen die dan gelden in de gaten moeten houden. 

 

Effect corona 

De coronaperiode heeft uiteraard effect op de vereniging. Hoewel we blij kunnen zijn dat 

veel mensen lid zijn gebleven van de vereniging, was er toch een groot aantal opzeggingen. 

Ook waren er geen inkomsten van de kantine en van andere activiteiten. “Fortius” heeft 

aanvragen gedaan voor de coronasteunregelingen die er zijn voor verenigingen. Deze 

subsidie is nog niet volledig in de jaarrekening 2020 verwerkt, want achteraf wordt de 

rechtmatigheid nog gecontroleerd door de overheid. De penningmeester vindt het beter 

deze inkomsten pas mee te tellen als de bedragen definitief zijn toegezegd. De fors lagere 
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inkomsten leidden tot een negatief resultaat voor het boekjaar 2020 van ruim 31.000 euro. 

Voor de begroting 2021 wordt vooralsnog rekening gehouden met een verlies van ruim 

10.000 euro. Hierin zijn aangevraagde subsidies in verband met corona ook nog niet 

verwerkt. 

 

Jaarverslag 2020 

Ondanks het coronajaar kon de secretaris toch een uitgebreid jaarverslag presenteren met 

verslagen van bijna alle afdelingen. Dit verslag laat zien dat diverse mensen hun best hebben 

gedaan om het verenigingsleven, voor zover dat kon, in stand te houden. 

 

Wijzigingen in het bestuur 

Het bestuur heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Ad van de Kamp en Martin Matse 

namen om redenen van respectievelijk gezondheid en werk afscheid van het bestuur. De 

leden begroeten met applaus de twee nieuwe bestuursleden, Alice van Driel en Elbert Dekker. 

Het bestuur gaat zich komend jaar actief inzetten voor de werving van meer bestuursleden, 

omdat een aantal huidige bestuursleden vanwege hun leeftijd niet meer de hele 

bestuursperiode vol wil maken. Ook de werving van nieuwe leden staat dit najaar op het 

programma.  

 

Een uitgebreid verslag met alle andere onderwerpen die ter sprake kwamen, volgt zo spoedig 

mogelijk. 

 


