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CONCEPT Verslag 1e algemene ledenvergadering Fortius 29 maart 2017 

 

Aanwezig: 82 leden (zie presentielijst) 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

De voorzitter, Ad van de Kamp, heet iedereen van harte welkom op deze eerste algemene 
ledenvergadering van Fortius. 
De agenda is akkoord. 
 
Pauline de Boo van Uijen is door drukke werkzaamheden genoodzaakt het 
bestuurslidmaatschap neer te leggen. Het bestuur is dankbaar voor het vele werk dat zij voor 
de vereniging heeft verzet. De leden begroeten het afscheid met applaus. 
Joop van de Brink is bij de overgang naar Fortius per 1 januari 2017 gestopt. Het bestuur 
had zijn expertise en ervaring hard nodig. 
Gos Koernap heeft een knieoperatie ondergaan en kan daardoor niet aanwezig zijn op de 
vergadering. Het bestuur wenst hem een spoedig herstel toe. 
 
De voorzitter merkt op dat veel leden zich in het afgelopen jaar verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de vereniging.  De nieuwe website is recent online gegaan en de nieuwsbrief 
is al een paar keer uitgebracht. Gos Koernap heeft voortvarend een aanzet gemaakt voor 
veranderingen in het gebouw. Joop van de Brink en Piet Barends hebben het finishhuisje 
gedemonteerd. Zij kunnen nog wel hulp gebruiken bij de opbouw. 
  
Het bestuur heeft voor de vereniging twee schenkingen in ontvangst mogen nemen. 
Piet Barends schonk de elektronische tijdwaarnemening. 
De Club van 100 van Hercules en de Club van 50 van Parthenon schonken een fors bedrag 
voor de aanschaf van het elektronisch sleutelbeheersysteem.  
De leden danken hiervoor met applaus. 
 
Alle ereleden zijn op een oorkondelijst geplaatst en ingelijst. De voorzitter wil dat deze lijst 
een ereplaats in de vereniging krijgt. 
 
Ad stelt de huidige bestuursleden voor:  Ad van de Kamp (voorzitter), Jan van Haren (vice-

voorzitter), Jan van Dalen (secretaris),  Chris den Hartog (penningmeester), Anja van Giels, 

Bertus Harte,  Gos Koernap, Martin Matse. Het bestuur wordt ondersteund door: Frank de 

Visser, (verenigingsmanager) en Willy Diepeveen (notulen). 

 

De voorzitter sluit zijn toespraak af met: Samen sterk, samen werken, als een geheel, naar 
binnen en naar buiten toe. 

  

2. Uitreiking prestatie- en aanmoedigingsprijzen jeugd 

 Het bestuur kent de volgende prijzen toe: 

- Huldiging kampioen in 2017:  Cristy Pieter 

- Prestatieprijs atletiek junioren: Tibo Visser, Duane van Dijkhuizen, Saskia van der Boor 

- Aanmoedigingsprijs jeugd: Ivar de Koning, Yannick de Burbure, Quinten van der Elst, Finn 

Joosten, Miranda van Dijk 
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- Prestatieprijs worstelen jeugd: Jern Joghi 

- Aanmoedigingsprijs worstelen jeugd: Roos Fijth 

- Aanmoedigingsprijs thaiboksen jeugd: Ceylan Maas 

  

3. Terugblik over onder ander het fusietraject 

 Anja van Giels legt uit dat het ontwerpen van kleding wat meer tijd kost. Waarschijnlijk 

moeten we de competitie nog met oude kleding doen. Elise Beljaars heeft geholpen met 

ideeën voor de kleding. Wie geïnteresseerd is kan een indicatie van het nieuwe ontwerp in 

de pauze bij Anja zien. 

 

Jan van Haren  vertelt dat het fusietraject per 1 januari 2017 is gerealiseerd. Het 

fusiedocument geeft de belangrijkste stappen weer om te komen tot een nieuwe vereniging. 

De leden hebben veel moeite gestopt in werkgroepen, waaronder het ontwerp voor de 

clubkleding en de website. 

Het bestuur heeft een aantal speerpunten benoemd, dat zijn: ledenwerving en behoud van 

leden, vrijwilligersbeleid, een aantrekkelijke vereniging (w.o. gebouw, sponsoren). 

  

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Er zijn twee ingekomen stukken over de contributie. Deze worden behandeld bij de 

begroting. 

Cor Hardenbol (86 jaar) wenst de leden veel succes met de vergadering. 

Een aantal leden heeft zich afgemeld. 

  

5. Notulen ledenvergadering Hercules van 23 maart 2016 

 Punt 5, in de laatste zin, eenmaal het woord ‘hebben’ schrappen. 

Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd. 

  

6. Notulen ledenvergadering Parthenon van 15 maart 2016 

 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.    

  

7. Jaarverslag 2016 (Hercules) van de secretaris 

 De secretaris bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan het jaarverslag. Hij loopt het 

jaarverslag op hoofdlijnen door. Het jaarverslag is bijgevoegd bij de vergaderstukken en 

gepubliceerd op www.fortiusdrechtsteden.nl. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

  

8. Jaarverslag 2016 (Parthenon)  

 Jan van Haren geeft  aan dat het verslag beknopt is gehouden, zodat hij energie kan steken 

in de toekomst van de vereniging. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

  

9. Financieel verslag 2016 (Hercules) van de penningmeester, verslag 

kascontrolecommissie 

 Penningmeester Chris den Hartog dankt allereerst Jan van Dalen en Pauline de Boo van 

Uijen voor het bijhouden van de resultaten 2016. Er was voorzien dat 2016 geen gemakkelijk 

jaar zou worden en met een negatief resultaat was in de begroting al rekening gehouden.. 

Chris noemt een aantal opvallende zaken.  Minder contributie-inkomsten door het teruglopen 

van het ledenaantal. Deze terugloop is verspreid over diverse afdelingen. De kantine-

opbrengsten waren bij Hercules iets hoger dan begroot. 

Aan de uitgavenkant zien we hogere huisvestingslasten. De Stichting heeft vorig jaar heel 

gezond gedraaid. Daardoor kon de Stichting een bedrag aan de verenigingen uitkeren. 

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/
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Daarmee werden de huisvestingslasten tot redelijke proportie teruggebracht. 

 

Vragen vanuit de vergadering: 

Bij een paar posten die essentieel zijn voor het goed functioneren van de begroting, staat nul 

cent aan uitgaven. B.v. bij activiteiten trainingskosten, trainingsmateriaal en 

vrijwilligerskosten. 

Beide verenigingen hebben administratief met verschillende grootboekrekeningen gewerkt. 

Daardoor zijn die posten in een andere rubriek verantwoord. Er zijn dus wel uitgaven voor 

gedaan. 

 

Waarom zijn de huisvesting en baanhuur hoger dan begroot, dat is toch redelijk in te 

schatten van te voren? 

Vooraf is een inschatting van de wedstrijden gemaakt, maar als dat er meer zijn geworden, 

stijgen de kosten.  De huurlasten voor de hal waren redelijk lastig om bij elkaar te voegen, 

omdat aan het begin van jaar al bekend was dat de stichting een bedrag zou uitkeren. Dat 

was bij de ene vereniging in de begroting meegenomen en bij de andere vereniging niet. 

 

De kascommissie van Hercules bestaat uit: Peter van den Eijnden en Joyce Walgers. 

Peter zegt geen omissies ontdekt te hebben en geeft complimenten aan Petra de Wit.  

De kascontrolecommissie constateert dat er contante geldstromen zijn, met name bij de 

kantine, dit een zwakke plek zijn in de boekhouding. De commissie adviseert die te 

beperken.  

Op basis van het verslag van de kascommissie besluit de ledenvergadering het financieel 

verslag 2016 vast te stellen en voor dat jaar decharge te verlenen aan het bestuur voor 

2016. 

  

10. Financieel verslag 2016 (Parthenon) van de penningmeester, verslag 

kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie van Parthenon bestaat uit Co Florusse en Marie Louise Ruben-

Van Rossum. Zij hebben de boeken en bescheiden van de jaarrekening 2016 gecontroleerd 

en in orde gevonden.  

Op basis van hun bevinden wordt ook het financieel verslag 2016 van Parthenon vastgesteld 

en decharge verleend aan het bestuur voor 2016. 

  

11. Begroting 2017 

Chris geeft een toelichting op de begroting, die sluit met een negatief bedrag van € 25.600,-. 

De vraag is hoe reëel de verwachtingen zijn. Het ledenverlies is in het eerste kwartaal van 

2017 nog niet in positieve zin gewijzigd. Hij hoopt op een positieve impuls als de promotie 

van de vereniging wordt opgestart. 

Het bestuur heeft geen wijziging van de contributie voorbereid. Bezuinigingen aan de 

kostenkant en nieuwe contributie-inkomsten moeten de doelstelling voor 2017 zijn. 

 

Er zijn twee brieven ontvangen met betrekking tot de contributie. 

Jan van Someren licht zijn brief toe die gaat over vrijwilligers en barpersoneel. Van de 2.300 

leden wil maar een handjevol mensen achter de bar staan. Het barpersoneel is niet eens 

allemaal lid. Bij de tennisvereniging koop je dit af. Hij stelt voor om de contributie te verhogen 

met 25 cent. Daarmee kunnen we het kantinepersoneel wat meer betalen. Zo kunnen we 

ook de jeugd een zakcentje geven. Jan wil zelf wel meewerken in de keuken om hapjes te 

maken, dan blijven er mogelijk meer leden op donderdagavond in de kantine zitten. 
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Brigitte Groenendaal heeft een brief gestuurd over de fitness. Zij heeft geconstateerd dat het 

regelmatig niet schoon is, de apparaten worden niet geregeld schoongemaakt. Zij doet een 

suggestie om de contributie wat te verhogen ten gunste van het schoonmaken van de fitness 

en aerobicsruimte. Desnoods kan een schoonmaakmiddag of zaterdag georganiseerd 

worden. 

 

Reacties van aanwezigen: 

- Laten we ervoor zorgen dat meer mensen zich aansluiten bij de Club van 100 / 50, zodat 

deze een goede bijdrage kan leveren. 

- Het is niet verstandig om de contributie te verhogen voor de schoonmaak. Dan gaan de 

leden naar Fit For Free, als dat goedkoper is. Het is beter om af en toe wat eerder te komen 

en dan even te stofzuigen. 

- Het is een sympathiek suggestie, maar je kunt de contributie niet specifiek voor het een en 

het ander bestemmen. Besluit om de contributie met een euro te verhogen en dat het 

daarmee mogelijk is het schoonmaken en de barbezetting te regelen. 

 

Chris den Hartog attendeert erop dat de contributie vorig jaar in september is 

geharmoniseerd en vastgesteld. Voor een deel van de leden is de contributie gelijk gebleven, 

maar dat geldt niet voor iedereen.  Een aantal leden vindt dat het grote stappen heeft gezet. 

Chris verwacht dat contributieverhoging zo kort na de harmonisatie leidt tot vertrek van leden 

en daar boeken we geen winst mee. 

 

Daarmee is het gesprek uitgekomen op het vrijwilligerswerk. Na discussie bij punt 12 over 

het vrijwilligerswerk, stemt de vergadering in met de begroting 2017. 

  

12. Verrichten vrijwilligerswerk door leden, onder andere barbezetting kantine. 

Jan van Haren haalt een recent interview in Dordt Centraal aan met Frank de Visser en Kees 

de Pee. Zij pleiten voor meer ‘schouders’. 

Er zijn nu diverse suggesties gedaan hoe ervoor te zorgen dat leden een evenredige 

bijdrage leveren, zodat het verblijf bij de vereniging geen last wordt maar een lust. We gaan 

nadenken hoe we dit kunnen aanpakken. Dit betekent wel dat we evenwicht zoeken: welke 

taken moeten vervuld worden, zijn alle taken geschikt om door vrijwilligers te vervullen en 

hoe kunnen we de taken eerlijker verdelen? Het bestuur wil hierover voor de zomer een 

voorstel doen aan de leden. 

We gaan daarbij niet uit van consumentisme (jullie moeten hiervoor zorgen, want ik betaal er 

toch voor). Gelukkig zijn hier veel leden in de zaal die heel wat inspanning willen verrichten, 

maar niet alle leden zijn hier aanwezig. 

 

Maarten Vogelezang vertelt, als organisator van diverse lopen, dat het heel veel moeite kost 

om aan vrijwilligers te komen. Diverse keren moeten we een beroep doen op dezelfde 

mensen.  Hij is voorstander van het model om de leden te verplichten om een of twee taken 

per jaar te doen. Dit betekent wel veel organisatie om het goed bij te houden, maar Maarten 

denkt dat het de enige manier is. Willen mensen dat niet, dan moet dat afgekocht worden. 

Maarten vindt het een verkeerd uitgangspunt om speciaal contributie te betalen voor de 

barmedewerkers en schoonmakers. We zijn een vereniging en hebben zelfs een vrijwillig 

bestuur. 

 

Jan van Haren geeft aan dat een van de modellen is ‘verplicht vrijwillig’. Dit model kost tijd, 



 
1

e
 Fortius ledenvergadering 29 maart 2017 

Pagina 5 

 
 

maar is wel de moeite waard. Anders blijf je in een vicieuze cirkel. We willen de lasten 

eerlijker verdelen. 

Ad van de Kamp vult aan dat dit model mogelijk is volgens artikel 40 van de statuten. 

  

13. Presentatie over de Vertrouwenspersonen  

 Carine Banga (vertrouwenspersoon Fortius) en Herman Renes ( vertrouwenspersoon 

NOC/NSF) vertellen over de functie’ vertrouwenspersoon’. 

 

Herman geeft een presentatie. Hij legt uit dat de vertrouwenspersoon er is voor problemen 

bij grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het kan gaan om seksuele intimidatie, pesten, 

bedreiging in de sport, mishandeling, belediging, discriminatie, voedingsproblematiek zoals 

gedrags- en eetproblemen, doping, matchfixing, transgender. 

Het NOC/NSF wil de problematiek niet alleen bekijken vanuit tucht- en strafrecht, maar ook 

zorgen voor een veilig sportklimaat. Daarom zijn de vertrouwenspersonen bij verenigingen 

en bonden ontstaan. Grensoverschrijdend gedrag komt vele malen meer voor dan wij weten. 

Melders moeten laagdrempelig bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen.  

 

Carine Banga is opgeleid tot vertrouwenspersoon en is naarstig op zoek naar een man die 

ook aanspreekpunt wil zijn. Als iemand melding wil doen of zich niet prettig voelt, kan 

diegene haar benaderen en zijn/haar verhaal doen. Vervolgens bespreekt zij met de melder 

vervolgstappen. Zij rapporteert daarover aan het bestuur, wel anoniem. Carine is 

onafhankelijk . Vertrouwelijkheid kan worden toegezegd, geheimhouding niet. Als sprake is 

van een strafbaar feit, is zij verplicht daar werk van te maken. Zij geeft betrokkene informatie 

over de procedures. Bij voorkeur lossen we de problemen op binnen de vereniging, maar de 

melder blijft verantwoordelijk welke stap te nemen. 

 

Op www.fortiusdrechtsteden.nl staat een kort verhaal over de vertrouwenspersoon. De 

vacature is geplaatst op de website en in de nieuwsbrief. We zoeken liefst binnen de 

vereniging een man voor deze functie, geen trainer. De vertrouwenspersoon moet 

toegankelijk en bereikbaar zijn voor de leden. Op dit moment is er één kandidaat. We 

wachten nog een week of er meer kandidaten komen. Na aanstelling volgt een opleiding van 

twee dagdelen. 

 

Hoe vaak wordt vertrouwenspersoon geconsulteerd? 

De vertrouwenspersoon wordt meerdere keren per jaar benaderd over uiteenlopende 

onderwerpen. 

 

Rens Bodewes en Joke Torbijn melden zich aan om naast Carine Banga plaats te nemen in 

de selectiecommissie. 

 

Jan van Dalen vertelt dat de vereniging een protocol ongewenst gedrag heeft. Iedereen moet 

in een veilige omgeving kunnen sporten. Mocht een klacht te groot zijn, dan hebben we een 

klachtencommissie. Daarin zitten onafhankelijke mensen, zij mogen van buiten de vereniging 

zijn. Dat zijn Leo van de Hum en Joke Heijmans. Er is een vacature. 

Ad bedankt Carina en Herman voor hun toelichting. Fortius werkt ook met een VOG-

verklaring voor iedereen die met kinderen werkt en/of wanneer de functie dit vereist. 

  

14. PAUZE 
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15. Jubilarissen, prestatie- en aanmoedigingsprijzen senioren/masters 

Het bestuur kent de volgende prijzen toe: 

- Jubilarissen: 

50 jaar: Annie Scheper-Kok, Cor Melger, Karel Melger, Joke Torbijn-van der Koogh 

25 jaar: Pauli Roedolph, Henny Kooper, Daan van Stek, Menno Keller 

 

- Prestatieprijs atletiek masters: Evelien van Zwanenburg 

- Huldiging kampioenen in 2017: Ruben Scheurwater, Duane van Dijkhuizen, Saskia van der 

Boor 

- Prestatieprijs lange afstandslopers: Ruben Scheurwater 

- Aanmoedigingsprijs wegatleten: Annemarie Kersbergen, Maarten Danckaarts 

- Eervolle vermelding lange afstandslopers: Toos Volmer 

- Eervolle vermelding: Hans Loopik 

- Prestatieprijs worstelen: Mariusz Sajdak 

 

- Fortiusbokaal/beker/zuil, deze wordt uitgereikt voor een prestatie buiten het sporten en 

wordt dit jaar toegekend aan de onderhoudsploeg die zowel voor de Stichting als voor 

Hercules/Parthenon actief was en nu voor Fortius. 

 

Jan van Haren vertelt dat bij Parthenon de jubilea niet zo zorgvuldig zijn bijgehouden en ook 

niet gevierd. Het is prijzenswaardig hoe Hercules dat heeft bijgehouden. U zult zich afvragen 

waarom we dit niet eerder hebben geregeld. Onze excuses dat we daar niet over hebben 

nagedacht. Waardering voor trouwe leden is er zeker en dit is een van de punten die we nog 

moeten harmoniseren. Jan van H. zal ernaar streven een passende oplossing te vinden voor 

het hiaat dat is ontstaan.  

De aanwezige leden waarderen deze inzet. 

  

16. Verkiezingen bestuur en commissies 

 Jan van Haren richt zich tot Gerard van Raalte die naar Amersfoort gaat verhuizen. Hij was 

bestuurslid van de Stichting Overdekte Accommodatie Reeland, een kritische vragensteller, 

organisator van de Dwars Door Dordt, tijdwaarnemer, verenigingsmens, wedstrijdleider en 

nu scheidend lid. Jan bedankt hem voor zijn voor onverdroten inzet. We hebben veel van je 

werk mogen genieten. Het ga je je goed in Amersfoort. 

 

Pauline de Boo van Uijen treedt af en stelt zichzelf niet herkiesbaar. Als scheidend 

bestuurslid neemt zij bloemen in ontvangst. Er hebben zich nog geen kandidaten voor de 

bestuursfunctie gemeld. De vacature staat nu open. 

 

Voor commissies zijn nog veel mensen nodig. De voorzitter vraagt de leden om te proberen 

hiervoor mensen te benaderen.  

 

Verkiezing kascommissie , Peter van den Eijnden en Joyce Walgers hebben te kennen 

gegeven om lid te willen blijven. Wel geeft Peter aan dat aanvulling en roulatie noodzakelijk 

is. Vanuit de ledenvergadering meldt Ko Florusse zich. 

  

17. Rondvraag 

 Een van de leden van de sportief wandelgroep zaterdagochtend vertelt dat zij volgend jaar 

15 jaar zouden bestaan, maar hun afdeling glijdt af. De trainer is ernstig ziek, waardoor leden 

hun lidmaatschap opzeggen. Zij willen op zaterdag blijven lopen. 
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Jan van Haren antwoordt dat er geen vervangende trainer is voor de zaterdaggroep. Er is 

geprobeerd een trainer te vinden, maar daarop is geen respons gekomen. Een van de leden 

heeft het geprobeerd, maar vond geen emplooi. De leden zijn welkom op de andere 

traningsdagen. 

Jan biedt excuses aan voor het feit dat er nog geen contact is geweest vanuit het bestuur 

met de zieke trainer. 

  

18. 

 

Sluiting 

Ad dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 

Vastgesteld in de ledenvergadering van ?? maart 2018 

 


