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Verslag 125e algemene ledenvergadering “Fortius” 7 juli 2021 

 

Aanwezig: 24 leden (zie presentielijst) 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

Bij aanvang van de vergadering is 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 worden herdacht. 

 

De voorzitter, Jan van Haren opent vervolgens de 125e algemene ledenvergadering van “Fortius”. In 

zijn openingswoord dankt de voorzitter 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. Op een later moment wil het bestuur hen nogmaals bedanken. Ook spreekt de 

voorzitter zijn dank uit naar de andere bestuursleden voor het uitvoeren van allerlei 

coronamaatregelen. 

De voorzitter vestigt voorts de aandacht op de feestcommissie die volop bezig is met het 125 jarig 

jubileum.  

Heugelijk feit is dat de Koning bij beschikking den Koninklijke Erepenning aan “Fortius” heeft 

toegekend vanwege onze verdiensten als oude vereniging. We hebben het nodige bijgedragen aan de 

maatschappelijke waarde. Het is een zilveren penning, uitgereikt door burgemeester Kolff. De 

vereniging heeft van de Atletiekunie een banier gekregen en we hebben bloemen ontvangen. In de 

lokale media is aandacht besteed aan de uitreiking van de erepenning. 

 

De vergadering gaat akkoord met de agenda.  

  

2. Effecten coronamaatregelen op “Fortius” 

 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. De meesten van hen 

vonden dat de periode waarin zij niet of beperkt konden sporten, te lang duurde. Het bestuur is heel 

blij met de loyaliteit van veel leden die wel lid zijn gebleven. Het bestuur wil in het najaar een 

ledenwervingscampagne opzetten. 

Er zijn diverse maatregelen bij de vereniging getroffen ter voorkoming van besmetting met corona. 

Het aantal besmettingsgevallen van corona via de vereniging bleef daardoor beperkt. Eenmalig moest 

er een waarschuwing via de fitness uitgaan, zodat de mensen alert waren op hun situatie.  

 

Een trainster merkt op dat er binnen de jeugdtrainingen sturing is gemist op wat er van de trainers 

werd verwacht. Er was weinig cohesie onderling, ook niet van de trainerscoördinator. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur veel heeft overgelaten aan individuele trainers en dat er geen 

sturing van bovenaf was. Als bestuur konden we geen trainingen verplichten, trainers waren vrij om te 

bepalen of zij training gaven. Het bestuur heeft hierover ook geen expliciete vragen gekregen.  

In de nieuwsflitsen stonden aanwijzingen hoe de trainers konden omgaan met de maatregelen. 

De trainster heeft die aanwijzingen niet als zodanig geïnterpreteerd en had meer van de 

trainerscoördinator verwacht. 



 

 
Algemene ledenvergadering “Fortius” 7 juli 2021 

Pagina 2 

 
 

De voorzitter sluit dit onderwerp af met de mededeling dat van alle aandachtspunten wordt geleerd. 

  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Er zijn geen ingekomen stukken voor de ledenvergadering ontvangen. 

De secretaris geeft de afmeldingen voor deze vergadering door. 

  

4. Notulen ledenvergadering van 15 juli 2020 

 Het verslag van 15 juli 2020 wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag punt 12: 

- De secretaris deelt mee dat dit jaar cursussen hartreanimatie starten voor beginners en gevorderden. 

In het gebouw hangen twee AED’s, één in de hal bij de fitness en één bij de lift. 

Op advies van één van de leden, zal het protocol voor alarmeren goed met de mensen van de bar 

besproken worden. Het gaat vooral over de sleutel om de poort te openen en duidelijke instructies 

t.a.v. het adres. De zichtbaarheid van het adres moet ook verbeterd worden. 

- Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld geheven op drinkflesjes. Bij “Fortius” is het nog niet mogelijk om 

afval gescheiden in te zamelen. De leden kunnen zelf bepalen of ze de flesjes zelf meenemen en elders 

inleveren of dat ze de flesjes aan “Fortius” geven. In dit laatste geval levert “Fortius” de flesjes in en is 

het verkregen statiegeld een gift voor de vereniging.  

 

Een van de leden informeert naar het onderwerp vrijwilligers. Hij kan zich voorstellen dat het bestuur 

daar niet mee bezig was in deze coronaperiode. Vorig jaar was het idee om met een panel van 

gedachten te wisselen.  

De voorzitter zegt toe dat het bestuur dit in het najaar oppakt, waaronder een ledenraadpleging en 

inventarisatie van ledentaken. 

  

5. Jaarverslag 2020 van de secretaris, afdelingen en commissies 

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

van het verslag. Ondanks corona en lockdown zijn toch allerlei activiteiten verricht. Het jaarverslag is 

bijgevoegd bij de vergaderstukken en gepubliceerd op www.”Fortius”drechtsteden. 

 

Desgevraagd geeft Martin Matse aan dat de polsstokhoog-installatie aan één kant van het terrein is 

goedgekeurd. 

 

Bladzijde 18 van het jaarverslag geeft aandacht aan de vertrouwenscontactpersonen en 

vertrouwenscommissie. Inmiddels heeft Hans Loopik de plek van Bert den Boer overgenomen. Dit zal 

aan de leden bekend gemaakt worden. 

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn vele werk. 

  

6. Financieel verslag 2020 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie 

 De penningmeester, Chris den Hartog, presenteert het financieel jaarverslag 2020. Aan dit verslag zijn 

de balans per 31 december 2020 en het verslag van de kascontrolecommissie toegevoegd. 

 

Vorig jaar had de penningmeester drie scenario’s aan de ledenvergadering voorgelegd, omdat het heel 

onduidelijk was hoe het financieel jaar vanwege corona zou verlopen. De kantine is een jaar lang niet 

meer opengegaan, waardoor we die inkomsten misten, evenals inkomsten van andere activiteiten en 

dalende contributie-inkomsten door opzeggingen van leden. De penningmeester bedankt de trainers 

die vrijwillig afzagen van hun vergoeding. Positief is ook dat de kosten voor de administratie daalden, 

omdat we overgingen van maandelijkse contributie naar inning per kwartaal. 
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“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 inkomsten leidden tot een negatief 

resultaat voor het boekjaar 2020. 

T.a.v. de balans licht de penningmeester toe dat de Drechtstedenloop een container heeft geschonken 

voor het opslaan van materiaal. 

Desgevraagd licht hij toe dat de overeengekomen afbetaling van de hoofdsom wegens eerder 

gepleegde fraude conform afspraak verloopt.  

 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Chione van der Beek, Henk Rosenquist en Hank Winters, is 

van oordeel dat de kas goed in orde is. Derhalve wordt aan de ledenvergadering het advies voorgelegd 

om het bestuur te dechargeren over boekjaar 2020. 

De aanwezige leden stemmen in met dit advies. 

 

Dank gaat uit naar Petra der Wit voor het verzorgen van de boekhouding. Haar taak is sinds kort 

overgenomen door Annelies van der Kolk. Ook dank aan Rene Bellaart die de ledenadministratie 

verzorgd.  

Tot slot bedankt de voorzitter de penningmeester voor zijn werk. 

  

7. Begroting 2021 

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk bezoekers van de kantine met pin betalen. Het is handiger, 

veiliger en sneller. Het is een dringende oproep, maar geen verplichting. Dus voor wie dit niet kan, 

blijft het mogelijk contant te betalen. 

 

Juni is de eerste maand waarin we weer een kantineopbrengst hebben, maar er zijn nog veel 

onzekerheden. De penningmeester heeft geen investeringsbegroting opgesteld. Mochten er niettemin 

wensen zijn, dan kan men zich tot hem wenden. 

Voor de begroting 2021 wordt vooralsnog rekening gehouden met een verlies. Hierin zijn 

aangevraagde subsidies in verband met corona nog niet verwerkt. De penningmeester neemt die 

bedragen pas op als de toezegging van aangevraagde bedragen definitief is. 

 

De vergadering stemt in met de begroting 2021. 

 

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

“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 jubileumcommissie, bestaande uit Piet Barends, Alice van Driel, Monique de Lange, Toos Volmer 

en Chris den Hartog, organiseert activiteiten voor de viering. 

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. 

Ook is er een jubileumshirt te koop voor jeugd en volwassenen. 

  

9. PAUZE 

  

10. Verkiezingen bestuur en commissies 

 

 

De voorzitter Jan van Haren geeft aan dat hij zich herkiesbaar stelt, maar voor een kortere periode dan 

drie jaar. In de laatste bestuursvergadering is besproken dat het bestuur een dwarsdoorsnede van de 
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vereniging moet zijn. Vanuit elke afdeling of team zou een bestuurslid moeten zitten en niet alleen 

meer uit de groep senioren. 

De vergadering begroet zijn herverkiezing met applaus. 

 

Martin Matse (algemeen bestuurslid) en Ad van de Kamp (2e voorzitter) zijn niet herkiesbaar en 

nemen afscheid in deze vergadering. 

De voorzitter memoreert hun belangrijke bijdrage aan het bestuur.  

Martin is een bekende binnen de vereniging, hij doet behoorlijk wat werk op het veld, wedstrijdleider, 

voorzitter van de jury en starter. Hij weet veel van baanatletiek. Zijn werk legt meer beslag op hem, 

waardoor hij helaas niet door kan gaan in het bestuur. De voorzitter dankt hem voor de soms snelle 

besluitvorming en actuele kennis van de baanatletiek. Dat voorkwam dat het bestuur met beslissingen 

op het verkeerde spoor zat. Aan het eind van het jaar stopt Martin met het trainen van de lange 

afstandslopers. We hopen dat hij op de achtergrond activiteiten blijft ontplooien. 

Ad was voorzitter van Hercules toen de verenigingen fuseerden. De voorzitter heeft het gezamenlijk 

optreden zeer gewaardeerd. Ad had een belangrijke inbreng t.a.v. reglementen en regels. Daar wist hij 

veel van. Helaas moet hij door afnemende gezondheid stoppen als bestuurder. De voorzitter spreekt de 

hoop uit dat Ad nog voldoende energie overhoudt voor andere activiteiten bij de vereniging. 

Namens de leden reikt de voorzitter aan beide bestuurders bloemen uit. 

 

Alice van Driel en Elbert Dekker zijn kandidaten voor het algemeen bestuur. Zij hebben in de 

afgelopen periode in aanloop naar de verkiezing al meteen een aantal activiteiten ontplooid. 

De vergadering benoemt beide leden met een hartelijk applaus. 

Alice is werkzaam in het onderwijs en door het lidmaatschap van haar kinderen betrokken geraakt bij 

de atletiekvereniging. Alice is jurylid en lid van de jubileumcommissie. 

Elbert is werkzaam als marinier bij de Van Gent kazerne in Rotterdam. Hij wil zich onder meer 

inzetten voor het invullen van de openstaande vacatures en zorgen voor verjonging binnen het bestuur. 

Hij doet vooral een oproep naar de leden om zich aan te melden. 

 

Chris den Hartog was vorig jaar aftredend. Hij heeft zich toen vanwege de coronapandemie weer 

herkiesbaar gesteld, maar niet voor de volle 3 jaar. Vanwege zijn leeftijd wil hij zijn plek eerder 

beschikbaar stellen. Daarvoor zoeken we een vervanger. 

 

Er zijn nog drie openstaande plekken in het algemeen bestuur. Het is ook mogelijk om ondersteunende 

werkzaamheden voor het bestuur te doen. 

Monique de Lange meldt zich voor de ondersteuning aan.  

 

In de Kascommissie blijven Henk Rosenquist en Hank Winters actief. Chione van der Beek stopt met 

haar werkzaamheden voor de commissie. John van Belle stelt zich kandidaat. 

De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming. 

  

11. Rondvraag 

Er zijn twee schriftelijke vragen ontvangen. 

 

 Waarom zijn de kluisjes doorbetaald door de leden tijdens de lockdown en waarom is de contributie 

verhoogd terwijl we geen gebruik van de hal konden maken? 

De kluisjes waren al betaald, voordat corona uitbrak. 

De contributieverhoging is vorig jaar tijdens de jaarvergadering vanwege corona met een jaar 

uitgesteld naar 1 januari 2021. Hadden we de verhoging opnieuw uitgesteld, dan was het financiële 

tekort voor de vereniging nog groter geweest. 
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Waarom heeft u als bestuur zo kort van tevoren meldingen gedaan over maatregelen. Van het bestuur 

heb ik niet of nauwelijks begrip gekregen voor onze seniorengroepen. Ik heb mij daar mateloos aan 

gestoord. Er is onvoldoende gedaan. 

Het bestuur heeft waar dat kon zoveel mogelijk informatie gegeven over de stand van zaken van de 

trainingen en mogelijkheden bij de coronacrisis. Om snel een update te kunnen geven is een speciale 

nieuwsflits ingevoerd. Wij moesten de informatie halen uit de maatregelen van de Rijksoverheid, de 

Veiligheidsregio en de Atletiekunie. We moesten telkens heel snel communiceren. Het is jammer dat 

de communicatie voor dit lid niet duidelijk genoeg was. 

Ongetwijfeld hadden zaken beter gekund. Binnen de mogelijkheden heeft het bestuur zijn best gedaan. 

 

Trainers zijn niet als zodanig herkenbaar. Komt er een trainingsjasje van “Fortius”? 

De jacks zijn er in het najaar. 

 

De vereniging bestaat 125 jaar. Ondanks COVID is het knap dat de vereniging zo doorgegaan is. 

Het bestuur kijkt hoopvol naar de toekomst. Zo komen er in het najaar weer lopen aan, zoals de 

Drechtstadloop. 

  

12. 

 

Sluiting 

De voorzitter, Jan van Haren bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 125e 

ledenvergadering. 

 


