
Bijeenkomst Sportakkoord
22/23 November 2022



Aanleiding
Fortius heeft een 125-jarige historie. De 

vereniging heeft zich door de jaren 
gekenmerkt als omnivereniging met een 

grote sociale component. 

Fortius, mede gedreven door afname 
vrijwilligers & ontwikkelingen rondom 

energie & inflatie, vraagt zich af hoe haar 
toekomst eruit ziet.

Vraag aan NOC*NSF:
Help ons onze toekomstbestendige stip op de horizon te bepalen.

Ondersteund door Lokale Sportakkoord aan de slag met:
Gedreven door de huidige ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging in overleg 
treden met de achterban (leden, ouders & stakeholders), om op basis van de diverse 

verwachtingen te komen tot een toekomstbestendige visie van de vereniging.
Resultaat: duiden van de verwachtingen van de leden over toekomst vereniging en 

aanzet beleidsplan om dit waar te maken



Programma
20:00-22:00u

1. Kennismaking

2. Vereniging Fortius, waar staan we voor, wat verbindt ons?

3. De waarde van Fortius voor de leden

4. Hoe kan de waarde voor de (binding met de) leden vergroot worden en 
hoe zetten we deze waarden in om de leden actiever te krijgen.

5. Actieplan: waar gaan we mee aan de slag en wie pakt het op?

6. Afsluiting



Kennismaking

1. Wie ben je?

2. Wat doe je binnen Fortius?

3. Wat maakt jou als persoon uniek? Waar ligt je kracht?



De toekomstbestendige vereniging



De waarde van de vereniging

Onze reden van bestaan

1. Waar staat de vereniging voor?
Wat verbindt de leden?

2. Wat zijn actuele thema’s/vraagstukken?



De waarde van de vereniging

Onze reden van bestaan

1. Waar staat de vereniging voor?
Wat verbindt de leden?
 Sport, fit, ontspanning, atletiek+
 Gezondheid, vitaliteit
 Begeleiding, wedstrijden, uitdagingen, (groeps)druk
 Plezier, gezellig, harmonie, gezamenlijk, sociaal
 Trots, normen en waarden, inclusiviteit, veilig voelen
 Waardering, vertrouwen, sportief gedrag
 Gebruik accommodatie

22-11-2022 Atletiek 23-11-2022 Fitness/worstelen/groepen



De waarde van de vereniging

Onze reden van bestaan

2. Wat zijn actuele thema’s/vraagstukken?
 Ledenaantal
 Vrijwilligerstekort & -beleid
 Opleiding/kwaliteit vrijwilligers/trainers
 Rol kantine/keuken
 Begeleiding & toegangscontrole
 Onderhoud/kwaliteit accommodatie & materiaal
 Cohesie zuilen/verbinden groepen
 Plezier vs. Prestatie
 Lage contributie

22-11-2022 Atletiek 23-11-2022 Fitness/worstelen/groepen



De kracht van verenigen

Verenigen
het proces dat zorgt voor een grote 
verbondenheid, betrokkenheid en 
gezamenlijkheid in de organisatie

Verenigkracht
het vermogen (van de leden) van de 
organisatie om  zichzelf te verenigen 
waardoor je sneller tot beter resultaat 
komt



Hoe kunnen we…..

1. …..de waarde voor onze leden vergroten?

2. …..de betrokkenheid van onze leden vergroten?

3. En hoe kunnen we elkaar daarin helpen?



Hoe kunnen we…..
22-11-2022 Atletiek 22-11-2022 Atletiek



Hoe kunnen we…..
22-11-2022 Atletiek 22-11-2022 Atletiek



Hoe kunnen we…..
22-11-2022 Atletiek 22-11-2022 Atletiek



Hoe kunnen we…..
22-11-2022 Atletiek 23-11-2022 Fitness/worstelen/groepen22-11-2022 Atletiek



Hoe kunnen we…..
23-11-2022 Fitness/worstelen/groepen23-11-2022 Fitness/worstelen/groepen



De opbrengst en acties
De opbrengst
1. Hoe kunnen we de waarde voor de leden vergroten?
2. Hoe kunnen we de betrokkenheid van onze leden vergroten?

Wat wordt ons actieplan?
• Wat zijn de meeste waardevolle en kansrijke ideeën 

waar we mee aan de slag willen gaan?

Wie komt in actie?
• Wie gaat waarmee aan de slag?



De opbrengst en acties
22-11-2022 Atletiek 23-11-2022 Fitness/worstelen/groepen

Prioriteit (maar vergeet de rest niet):

1) Vrijwilligersbeleid
 Erkenning & waardering

2) Communicatie
 Intern/extern
 Website

3) Kwaliteit/opleiding trainers/staf
4) Kwaliteit materiaal/onderhoud
5) Toezicht/begeleiding
6) Rol verenigingsmanager



Evaluatie en afsluiting

 De acties/afspraken en het vervolg

 Korte evaluatie: 
Hoe heb je de bijeenkomst ervaren en wat neem je als 
belangrijkste inzicht mee?



Dank voor jullie deelname

Walter van der Mast
(0653) 205239
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