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Concept Verslag 1e algemene ledenvergadering Fortius 28 maart 2018 

 

Aanwezig: 75 leden(zie presentielijst) 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

De voorzitter, Ad van de Kamp, heet iedereen van harte welkom op de tweede algemene 
ledenvergadering van Fortius en in het bijzonder de ereleden, leden van verdienste, ex-
sporters en onze jeugd. 
Er zijn geen amendementen binnengekomen. 
Agendapunt 8, is vervallen. 
 
De voorzitter zal vandaag terugtreden in verband lichamelijke ongemakken die veel energie 
van hem vergen. Het voorstel van het bestuur is om na de pauze Jan van Haren als 
voorzitter te benoemen. 
 
Tijdens de ledenvergadering bestaat de traditie om overleden leden te herdenken. 
Een van onze leden had het motto: het was zoals het was, het is zoals het is en het komt 
zoals het komt. Dat was Ruud van de Velde. Dit motto sprak de voorzitter bijzonder aan.  
Het afgelopen jaar overleden Calvin Ducraey en Ruud van de Velde en dit jaar overleed 
Arnold Hendriks en oud-lid en vrijwilligster Truus van de Pee. Zij hebben door hun werk en 
inzet een blijvende herinnering nagelaten. Laten we die hoeden en bewaren. De vergadering 
houdt een minuut van stilte om hen te herdenken. 
 
Het bestuur is trots op leden van de club die veel sportieve prestaties hebben geleverd en 
ook de inzet van vrijwilligers is goed merkbaar. Je ziet bijvoorbeeld de veranderingen hier in 
de kantine. De voorzitter zag veel prestaties van leden op de website staan. Allen hartelijk 
dank voor deze bijdrage, waardoor Fortius ook meer bekend wordt. Het bestuur staat als 
geheel ter beschikking om Fortius een goede toekomst te geven. 

  

2. Uitreiking prestatie- en aanmoedigingsprijzen jeugd 

 Het bestuur kent de volgende prijzen toe: 

- Huldiging kampioenen in 2018: Saskia van der Boor (polsstokhoogspringen), Christy Pieter 

(verspringen) 

- Prestatieprijs atletiek junioren 2017: Duane van Dijkhuizen (polsstokhoogspringen), Saskia 

van der Boor (polsstokhoogspringen), Karlijn Schouten (polsstokhoogspringen),  

- Aanmoedigingsprijs jeugd: Levi Casilio (sprinter), Tes van Noort (hoogspringen) 

- Prestatieprijs worstelen jeugd: Jern Joghi 

- Aanmoedigingsprijs worstelen jeugd: Mike Mijnders 

  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 De secretaris Jan van Dalen meldt dat er een ingekomen stuk was. Dit betrof agendapunt 8, 

maar dit punt is vervallen. 

Vervolgens geeft de secretaris de afmeldingen voor deze vergadering door. 
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4. Notulen ledenvergadering van 27 maart 2017 

 Het verslag wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag zijn er enkele vragen. 

 

- Op bladzijde 4 staat dat er een sleutelbeheersysteem is geschonken. Wordt dat gebruikt? 

Ad antwoordt dat het systeem in handen is van de verenigingsmanager Johan Moree. Na de 

verbouwing moeten we een vaste plek vinden voor de sleutelkast. Johan gaat nog na wie 

sleutels in zijn bezit heeft. Een en ander wordt gecodeerd. 

 

- In het jaarverslag staat een opmerking over de vrijwilligers. Het is moeilijk om voldoende 

vrijwilligers te vinden. Aan het bestuur is eerder aandacht gevraagd daar goed naar te kijken. 

Dit stond gepland voor de afgelopen zomervakantie. Wat heeft het bestuur daarover 

besloten en aan gedaan? 

Jan van Haren antwoordt dat dit inderdaad onze ambitie was, maar een aantal andere zaken 

heeft voorrang gekregen. De verbouwing en het fusietraject hebben veel aandacht gevraagd. 

Ook heeft het bestuur intensief aandacht gegeven aan harmonisatie van de vergoedingen en 

ervoor gezorgd dat het inzicht kreeg in de financiën. Het is geen afstel, maar wel uitstel. 

Niettemin is het erg belangrijk. Jan zegt toe om zich te verbinden aan de ambitie om dit jaar 

met een plan te komen. 

  

5. Jaarverslag 2017 van de secretaris, afdelingen en commissies 

 De secretaris dankt iedereen voor zijn bijdrage aan het jaarverslag. Hij geeft in een notendop 

een weergave van het verslag. 

Het jaarverslag is bijgevoegd bij de vergaderstukken en gepubliceerd op 

www.fortiusdrechtsteden.nl. 

  

6. Financieel verslag 2017 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie 

 Penningmeester Chris den Hartog vertelt dat het jaar met een positief financieel resultaat 

van 18.000 euro afgesloten kan worden. Voor een deel is sprake van meevallers.  

 

Inkomsten: 

In het begin baarden de achterblijvende contributie-opbrengsten hem zorgen. Ook de 

kantine-opbrengsten waren lager dan verwacht. Hierdoor daalden de inkomsten in totaal met 

zo’n 50.000 euro. 

 

Uitgaven: 

Bij de uitgaven is voor een deel sprake van vaste kosten. De grootste post daarvan zijn de 

faciliteiten van de hal, waarvan we gebruik kunnen maken. Aan de kostenkant zijn echter de 

nodige besparingen ontstaan, zo’n 60.000 à 70.000 euro meer dan begroot. Er is een aantal 

meevallers: de verzekeringsuitkering, een grotere uitkering van de Stichting Overdekte 

Accommodatie Reeland, een subsidieschuld die is vervallen doordat het bezwaar hiertegen 

is toegekend. 

Dat leidde tot het positief resultaat. 

 

Reserveringen: 

Onder reserveringen vallen de uitgaven die we over meerdere jaren afschrijven. Die 

kostenpost loopt redelijk in pas met de verwachting. Er is een klein positief resultaat van 

2.000 euro voor de vereniging. 
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De penningmeester geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

- Voor de baanhuur was 6.000 euro begroot, dit is 7.000 geworden. 

De baanhuur was gebaseerd op de onkosten die beide verenigingen het jaar daarvoor 

hadden. Er zijn nu waarschijnlijk wat meer activiteiten geweest waarvoor we aanvullende 

baanhuur hebben moeten afspreken. 

 

De penningmeester vertelt dat de balans aardig in evenwicht is. Er is ook een voorziening 

ingebouwd voor de veelheid aan verzoeken voor vervanging van materialen. Daar is nu een 

reserve voor opgebouwd, waarvan hij verwacht dat die dekkend is voor dit jaar. 

 

- Wat is laatste stand inzake de voormalige penningmeester? 

Met de voormalige penningmeester lopen aflossingsafspraken die ook waargemaakt zijn. 

Deze zijn te vinden onder de post Vorderingen lange termijn. Vorig jaar is er een procedure 

geweest. De afbetaling loopt nu via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De  

afspraken zien er positief uit, het terugbetalingstempo lijkt nu hoger te zijn dan in de 

afgelopen jaren. 

 

Verslag kascontrolecommissie: 

In de kascontrolecommissie hebben zitting Peter Haring, Joyce Walgers, Peter van der 

Eijnden en Martin Camfferman. 

Martin doet namens de commissie verslag van de controles. De commissie komt eenmaal 

per kwartaal bij elkaar, zodat de controle telkens in één avond kan plaatsvinden. Deze vindt 

plaats in aanwezigheid van de penningmeester en Petra de Wit. Er worden dan zo’n 15 à 20 

steekproeven gedaan t.a.v. de juiste wijze van betaling en verwerken. De commissie heeft 

geen omissies aangetroffen en adviseert om het bestuur te dechargeren en de jaarrekening 

goed te keuren. 

Met applaus wordt aan het bestuur decharge verleend. 

De afspraak is dat elk jaar één persoon aftreedt. Dat is dit jaar Peter van der Eijnden. Het 

verzoek is dat een nieuwe kandidaat zich aanmeldt voor een minimale periode van een jaar. 

Chione van der Beek meldt zich aan. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

  

7. Begroting 2018 met investeringsplan 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting die sluit met een negatief resultaat 

van 4.700 euro.  

Het bestuur heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd.  

- Investeringen en herinrichting van de kantine. Die uitgaven zullen in 5 jaar of meer 

afgeschreven worden.  

- Promotieacties en ledenwerving. In 2018 gaan we meer doen aan promotie en zichtbaar 

maken van Fortius. 

- Voor de schoonmaak van verenigingsruimtes is een hoger bedrag gereserveerd. Er waren 

kritische opmerkingen over het schoonmaakwerk. We kunnen het ons niet permitteren om dit 

te laten verwaarlozen. Daarom kijken we hoe we dit het beste kunnen inkopen met 

vrijwilligers of bij professionele organisaties. 

- Ook voor de inzet van vrijwilligers is een hoger bedrag gereserveerd. 

 

 Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

- De onvoorziene vervanging sportmaterialen was 5.000 euro en is nu 0 euro. 
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Dit staat niet in de begroting, omdat in het balansrapport een post gevormd is uit gelden die 

nog beschikbaar zijn van 2016 en 2017. Dit is een reservering van 12.000 euro. Nu blijken er 

in de loop van het jaar vaak nieuwe wensen te komen. Dan zullen we naar bevind van zaken 

moeten behandelen.  

 

De vergadering stemt in met de begroting 2018. 

De penningmeester bedankt Petra de Wit voor haar bijdrage aan het verwerken van de 

financiën en bij het samenstellen van de begroting. 

 

8. Training pupillen 

Dit agendapunt vervalt.  

  

9. PAUZE 

  

10. Verkiezingen bestuur en commissies 

 Ad van de Kamp treedt af als voorzitter. 

Het voorstel van het bestuur om Jan van Haren als voorzitter te benoemen wordt met 

applaus begroet. 

Vervolgens wordt voorgesteld om Ad van de Kamp te benoemen tot algemeen bestuurslid. 

Ook dit wordt met applaus begroet. 

 

Jan van Haren neemt de voorzittershamer over. Er zijn hier veel mensen die ongelooflijk veel 

voor de vereniging betekenen. Eigenlijk is het lastig om deze toch al veel actieve mensen te 

vragen of zij nog iets willen doen. Er zijn onder andere functies voor: commissieleden 

afdelingen Atletiek en Jeugd, Wedstrijd Organisatie Comité baan en wedstrijdofficials. 

De voorzitter vraagt de aanwezigen of ze binnen hun groep en netwerk mensen willen 

benaderen voor de functies. 

  

11. Jubilarissen, prestatie- en aanmoedigingsprijzen senioren/masters 

Bij Parthenon was het waarderen van jubilarissen niet goed geregeld. De voorzitter had vorig 

jaar beloofd een inhaalslag te doen. Daarom zijn er nu aardig wat jubilarissen. Zij ontvangen 

een oorkonde, bloemen en een cadeaubon. 

 

Het bestuur kent de volgende prijzen toe: 

- Jubilarissen: zie lijst 

 

- Huldiging kampioenen in 2018 tot nu toe: Jurgen van Berkum (hoogspringen, horden, 

verspringen), Ko Florusse (60 m), Joop van de Brink (kogelstoten), Joke Torbijn (200 m). 

- Prestatieprijs atletiek masters: Joop van de Brink (discus, kogel en speer, werpvijfkamp), 

Ko Florusse (50 m, 60 m, 100 m), Ruben van Ameijden (kogelstoten en discuswerpen) 

- Prestatieprijs lange afstandslopen: Irene Vink-van der Plank 

- Aanmoedigingsprijs wegatleten: Nayma Seddik, Eloy Urbano Cruz, Albert Martens, Sonja 

de Graaff. 

- Prestatieprijs worstelen senioren: Vashisht Bihariesinhg. 

- Aanmoedigingsprijs worstelen senioren, Ahmed Abbasi. 

- Eervolle vermelding: Gerard Roovers, Hans van de Berg en Sandra Zijderveld. 

Tijdens training kreeg Rob Vink een hartstilstand. Zij deden de voorbereiding voor de 

reanimatie. Rob is aanwezig en bedankt voor het alerte optreden. Het revalideren gaat de 

goede kant op. Hij loopt inmiddels al weer wat op de loopband.  
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De secretaris benadrukt het belang van reanimatietrainingen. We gaan binnenkort hiervoor 

ook beginnerscursussen opstarten. 

- Fortius vrijwilligersprijs 2017 voor de bouwers van het finishhuisje aan de atletiekbaan: 

Joop van den Brink, Ad van de Kamp , Rieuwert Klomp, Hermann Groenevelt, Hans Stam. 

 

Dan zijn er 2 commissies die in 2017 veel gedaan hebben voor “Fortius”: 

- Commissie naam, logo, kleur en kleding: Amarenske Buizer, Evelien van Zwanenberg, Anja 

van Giels, Sigrid Florusse, Elise Beljaars, Jurgen van Berkum en Bob Hurkmans. 

- Bouwcommissie: Kees en Loes de Pee, Gos Koernap, Leo de Kieviet, Jeroen de Groot, 

Hans Stam. 

  

12. Rondvraag 

 - In het verleden is voorgesteld en besloten het inschrijfgeld hoger te maken dan de 

contributie. De jeugd heeft een lage contributie, maar moet hetzelfde inschrijfgeld betalen. 

Daarmee schiet je je doel voorbij. Bij de concurrent betalen kinderen maar 10 euro 

inschrijfgeld in plaats van 25 euro. 

Er is al een regeling voor de contributie bij meerdere leden binnen één gezin. Het bestuur zal 

de suggestie t.a.v. het inschrijfgeld voor de jeugd nader bekijken. 

 

- Er is een collecte rondgegaan voor Saskia van de Boer. Zij gaat een stage-training in 

Griekenland doen. Als zij die stage kan doen, kan ze meedoen aan de Europese 

kampioenschappen en mogelijk met de Olympische Spelen. Misschien kan het bestuur ook 

een duitje in het zakje doen. 

Het bestuur zal kijken hoe de vereniging aanstormend talent kan ondersteunen bij deelname 

aan kampioenschappen. 

 

- Wat is er met de 5.000 euro van de Club van 50 gedaan? 

Parthenon had de Club van 50 en Hercules de Club van 100. Dit geld kon worden 

aangesproken voor bijzondere doelen, maar er is nog geen vervolg gegeven sinds de fusie. 

 

- Wanneer komt er een actuele foto van het bestuur in de nieuwsbrief? 

Het bestuur gaat hiervoor zorgen.  

 

- Het gaat steeds meer opvallen dat er niet voldoende wordt schoongemaakt in het gebouw. 

De tafels in de kantine worden maar één keer week gedaan. Dat is veel te weinig. De keuken 

is niet schoon. Ook de vloer in de hal wordt te weinig gereinigd. 

Het bestuur heeft dit ook geconstateerd en heeft er aandacht voor. Het zal ook beter moeten. 

We moeten nog wel roeien met de riemen die we hebben. Houd ons scherp, we doen ons 

best. 

 

De voorzitter sluit de rondvraag met een mededeling. De afdeling Inner Circle Run uit 

Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht heeft onlangs gevraagd om aanpassing van het 

lidmaatschap in verband met hun positie. Zij wil een verlaging van de contributie.  

Het bestuur vindt dat het niet op dit verzoek in kan gaan. We bieden deze groep al een 

aantal tegemoetkomingen. Er gaat een bedrag per lid naar de Stichting hospice, waaraan 

deze leden zelf ook bijdragen. En er is een tegemoetkoming voor enkele andere 

trainingslocaties en een aantal trainers. Het bestuur heeft hen daarom meegedeeld dat we 

niet kunnen overgaan tot verlaging van hun contributie. We lopen anders het risico dat ook 
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andere loopgroepen zeggen nauwelijks gebruik te maken van de accommodatie. We zijn een 

vereniging en alle leden dragen bij aan de faciliteiten van de vereniging.  

Het bestuur hoopt met een oproep aan de leden in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht dat 

ze de vereniging een warm hart toedragen en bij Fortius blijven. 

  

13. 

 

Sluiting 

De voorzitter, Jan van Haren, dankt iedereen voor zijn bijdrage aan vergadering en het in 

hem gestelde vertrouwen. Hij bedankt Ad voor zijn voorzittersperiode sinds de fusie.  

Met dit bestuur moet het lukken deze vereniging nog beter op de kaart te krijgen dan we nu 

al doen. Met deze woorden sluit de voorzitter vergadering. 

 


