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Verslag 2e algemene ledenvergadering Fortius 27 maart 2019 

 

Aanwezig: 67 (zie presentielijst) 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

De voorzitter, Jan van Haren opent de vergadering. Het bestuur en de leden zijn druk bezig 
geweest met de integratie van processen en structuren van de vereniging. Dat loopt goed 
en in 2018 is er met leden en vrijwilligers veel bereikt; een mooi gebouw, leuke vereniging 
en veel plezier. Daar doen we het voor. Een aantal zaken moet nog worden geregeld. Het 
gaat om vergoedingen, vrijwilligersbeleid en promotiecampagne. 
Helaas zijn er ook wat droevige zaken. Twee leden, Thijs Klous en Peter Alderliesten, zijn 
overleden. De leden houden ter overdenking en nagedachtenis een minuut stilte. 
 
Van het bestuur zijn aanwezig: voorzitter Jan van Haren, secretaris Jan van Dalen, 
penningmeester Chris den Hartog, algemeen bestuurslid Ad van de Kamp en Bertus Harte. 
Martin Matse is verhinderd vanwege werkzaamheden in het buitenland. 

  

2. Uitreiking prestatie- en aanmoedigingsprijzen jeugd 

 Het bestuur kent diverse prijzen toe. Een overzicht hiervan is opgenomen in de bijlage bij 

dit verslag. 

  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 De secretaris Jan van Dalen geeft de afmeldingen voor deze vergadering door. 

  

4. Notulen ledenvergadering van 28 maart 2018 

 Punt 6: Peter Haring had geen zitting in de kascommissie. 

Het verslag wordt met in achtneming van deze aanpassing vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag zijn er enkele vragen. 

Hoever het staat met het sleutelbeheersysteem. Er zijn bepaalde materialen die veel geld 

kosten. Daarvoor is het van belang dat het sleutelbeheersysteem is ingesteld. 

Er is een begin gemaakt met een inventarisatie van de sleutels, maar er zijn veel in omloop 

wat het moeilijk maakt. 

 

Het bestuur had ook toegezegd met een plan te komen voor het vrijwilligersbeleid. Wij 

hebben moeite om vrijwilligers te krijgen voor activiteiten, omdat er niets is geregeld. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur een aantal plannen wilde afronden voor de 

vergadering, maar het fundament is nog niet klaar. We hebben te maken met een 

afnemend aantal vrijwilligers en de vraag is hoe dat met het beleid opgelost moet worden.  

Aan het bestuur wordt de suggestie gegeven om het conceptbeleid met een aantal leden te 

bespreken. Zo komen er meer ideeën naar voren hoe het vrijwilligersbeleid ingezet kan 

worden en ontstaat er ook draagvlak voor. 

Het bestuur neemt deze suggestie mee. 

  



 
Algemene ledenvergadering Fortius 27 maart 2019 
Pagina 2 

 
 

5. Jaarverslag 2018 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 2018 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie 

 Penningmeester Chris den Hartog bedankt allereerst Petra de Wit die de administratie 

heeft gevoerd. Vervolgens geeft hij aan dat het boekjaar 2018 eindigt met een tekort. De 

ledengroei is lager dan ingeschat, waardoor er minder contributie-inkomsten zijn en ook de 

kantineopbrengsten zijn lager dan verwacht. 

 

Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor huisvesting hoger uitgevallen dan begroot, omdat 

de polsstokhoog installatie buiten niet gebruikt kon worden. Ook de cursuskosten waren 

hoger, wat op zich positief is, omdat dit betekent dat er meer trainers zijn opgeleid en daar 

hebben we profijt van. Voor promotie zijn kosten gemaakt. Dit heeft nieuwe aanmeldingen 

heeft opgeleverd, maar helaas zijn er meer afmeldingen, waardoor dit niet in evenwicht is. 

 

Van de Stichting werd een afdracht ontvangen en de saldo’s van de Dwars Door Dordt en 

Riwal Halve marathon kwamen ten gunste van de vereniging. 

 

Gevraagd wordt waarom de bondsafdracht is verhoogd. Chris antwoordt dat de vereniging 

voor ieder lid betaalt, ook voor mutaties en die leiden ook tot kosten. 

 

Ter toelichting op de balans vertelt de penningmeester dat Parthenon en Hercules in het 

verleden allebei een groep personen hadden die extra fondsen bijeenbrachten via de Club 

van 100 en de Club van 50. De aparte rekening van de Club van 100 is nu toegevoegd aan 

de algemene middelen. Als de club daar uitgaven uit wil doen met instemming van hun 

leden, kan daaruit geput worden. 

Vorig jaar zijn drie racerunners met subsidie aangeschaft voor gehandicapte kinderen. 

 

De penningmeester geeft aan dat de financiën een gezond beeld laten zien, maar het 

belangrijkste is dat de in- en uitgaven in balans moeten komen. 

 

Verslag kascontrolecommissie: 

In de kascontrolecommissie hebben zitting, Joyce Walgers, Chione van Beek en Martin 

Camfferman. Martin doet namens de commissie verslag van de controles. We bekijken de 

administratie vier keer per jaar steekproefsgewijs. Daarbij zijn geen bijzonderheden 

aangetroffen. De zaken zijn netjes voor elkaar. Het aantal contante betalingen is met 20% 

gedaald. Dat is positief, omdat betalen met pinpas het beste is. 

De jaarcijfers zijn op hoofdlijnen gecontroleerd. Rene Bellaart heeft de ledenadministratie 

toegelicht. Deze is prima in orde. 

De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering om decharge te verlenen voor 

het in 2018 gevoerde beleid. Dit wordt aanvaard. 

 

Er moet nu een nieuw lid voor de kascommissie worden gekozen. 

  

7. Begroting 2019 met investeringsplan 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting die uitkomt op een negatief 

resultaat. 
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De Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg verwacht met een positief resultaat af te 

kunnen sluiten. Daarmee is in de begroting van Fortius nog geen rekening gehouden. 

Het bestuur stelt, ondanks het verwachte negatieve resultaat voor Fortius, voor om de 

contributie dit jaar niet te verhogen. 

 

 Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Hoe lang wil het bestuur op deze wijze doorgaan zonder de contributie te verhogen? 

Chris geeft aan dat de vereniging de beschikbare middelen kan aanspreken. Maar de 

vereniging staat ook garant voor alle financieringen die de stichting op zich heeft genomen. 

Om deze buffer meerdere jaren te kunnen opvangen, is het belangrijk het fundament stevig 

te houden. Het belangrijkste is dat de exploitatie dekkend blijft. Het halen van een positief 

resultaat moet het uitgangspunt zijn. 

 

De vereniging is aansprakelijk voor de resultaten van de stichting. Waarom wordt van de 

stichting geen financieel overzicht verstrekt? 

De belangen van de stichting en de vereniging lopen volledig parallel. Het bestuur kent de 

cijfers van de stichting. De afgelopen jaren had de stichting een positief resultaat. 

Bij interesse voor een financieel overzicht van de stichting kunnen leden dit bij de 

penningmeester van Fortius aangeven. 

Het bestuur neemt de suggestie mee een alinea over de Stichting de volgende keer in het 

jaarverslag op te nemen. 

 

8. Viering 125 jarig bestaan van de vereniging in het jaar 2021 

Fortius kan over twee jaar 125 jaar bestaan. We hebben wel iets te vieren, maar gaan daar 

geen evenementenbureau voor inhuren. Hiervoor is een feestcommissie nodig. 

Fortius is een coöperatie, van en voor leden, gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Fortius 

is ook extra goedkoop om dat we nog steeds concurrerend zijn ten opzichte van andere 

verenigingen. Fitness is een selling point. We hebben veel contacten, zoals sponsoren en 

de gemeente die subsidieert.  

De voorzitter roept de leden op na te denken hoe het feest het beste vorm gegeven kan 

worden en met ideeën te komen.  

  

9. PAUZE 

  

10. Verkiezingen bestuur en commissies 

 Bertus Harte is aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar, omdat dit niet meer te 

combineren is met zijn andere activiteiten. Bertus was altijd een kritisch bestuurslid wat 

werd gewaardeerd. Toen Bertus lid werd van Hercules had de vereniging een kleine club 

kickboksers. Bertus zag potentie in de sport en heeft het kickboksen op een behoorlijk 

niveau weten te brengen. De afdeling groeide enorm naar bijna 100 kickboksers. 

Daarnaast kwam er kick fun en boxing met de idee dat mensen elkaar niet slaan. Door het 

opleiden van jongeren konden we aan wedstrijden meedoen en hier samen met Diamond 

Gym uit Zwijndrecht wedstrijden organiseren. Het bestuur hoopt de motor van het 

kickboksen draaiende te houden. Bertus wil nog wel op de achtergrond meekijken. 

Bertus wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.  

 

Tussentijds hebben Anja van Gils en Gos Koernap afscheid genomen van het bestuur. 

Daardoor bestaat het bestuur nog slechts uit Jan van Haren, Jan van Dalen, Chris den 

Hartog, Ad van de Kamp en Martin Matse. 
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Jan van Haren licht toe dat het bestuur vergadert over interessante punten, de vereniging 

vertegenwoordigt en actief is, omdat het graag wil zorgen dat de vereniging blijft bestaan. 

Met zo’n klein bestuur moeten dingen op lange baan geschoven worden. Het bestuur uit 

hiermee zijn zorgen en hoopt dat mensen zich alsnog opgeven voor een bestuursfunctie. 

Dat kan ook via een proefperiode. Probeer eens met het bestuur te sparren. Of misschien 

ken je iemand anders die geïnteresseerd is. 

 

De vereniging heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Carina Banga en Bert den Boer. 

En het bestuur heeft ook een vertrouwenscommissie benoemd. Deze behandelt zaken die 

de vertrouwenscontactpersonen bij hen melden. Hierin hebben zitting: Amarenske Buizer, 

Herman Baving en Joke Heijmans. In atletiekland komt helaas her en der ongewenst 

gedrag naar boven. Wij moeten daar als vereniging op voorbereid zijn. Daarom is deze 

commissie nu in het leven geroepen. 

 

Voor diverse commissies is er een tekort aan vrijwilligers. Binnenkort wordt wat meer 

nagedacht over het vrijwilligersbeleid van de vereniging.  

 

Voor de kascommissie wordt Henk Rosenquist verkozen tot lid. Hij neemt de plek in van 

Joyce. 

 

  

11. Jubilarissen, prestatie- en aanmoedigingsprijzen senioren/masters 

Het bestuur kent diverse prijzen toe. Een overzicht hiervan is opgenomen in de bijlage bij 

dit verslag. 

  

12. Rondvraag 

 Als ik gebruik maak van de fitness om 12 à 13 uur en er overkomt mij iets, hoe is dat dan 

geregeld als er geen toezicht is? 

De vereniging en de stichting hebben geen bordjes opgehangen t.a.v. het afzien van 

claims. Het is een punt van aandacht waar het bestuur naar gaat kijken. 

 

De verenigingsmanager is er in de weekenden, omdat er gebrek is aan mensen die het 

gebouw kunnen afsluiten. Het is een zorgelijke situatie dat hij daar zijn uren aan opmaakt.  

In het voorzittersoverleg van de vereniging en de stichting is besproken welke oplossing 

hiervoor moet komen. 

 

Een van de leden ziet een oplossing in het toevertrouwen van een sleutel aan meer 

mensen. Dat geldt ook voor trainingen rond het nieuwe jaar. Geef iemand het vertrouwen. 

Daar kan wat in verbeterd worden, maar bij verhuur aan een derde is het een ander 

verhaal. 

 

Fortius maakt reclame via google. Dan zie je groepslessen enzovoort, maar geen 

kickboksen en worstelen. Ook de mensen achter de bar weten niet dat hier geworsteld 

wordt. 

Het bestuur zal hieraan aandacht geven. 

 

Indexeer de contributie om de kosten die jaarlijks oplopen te ondervangen. 
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Jaarlijks de contributie verhogen kan een negatief effect hebben. Het bestuur heeft 

vooralsnog besloten dit niet te doen. 

 

De secretaris, Jan van Dalen, meldt een vraag die via e-mail is binnengekomen: een loper 

heeft moeite met het spuuggedrag op atletiekbaan. Is daar wat aan te doen? 

Het bestuur zal dit bekijken, maar denkt dat het aanspreken op elkaars gedrag beter zal 

helpen dan hierover aparte regels op te stellen. 

  

13. 

 

Sluiting 

De voorzitter, Jan van Haren, ziet dat er toch diverse leden hun weg hebben gevonden 

naar deze vergadering en dankt iedereen voor zijn bijdrage aan vergadering.. 

 


