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Verslag ledenvergadering “Fortius” 5 oktober 2022 

 

Aanwezig:  47 leden (zie presentielijst) 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

De voorzitter Jan van Haren heet de aanwezigen van harte welkom.  

De bestuursleden Jasper Beljaars, Alice van Driel en Elbert Dekker hebben zich vanwege 

andere verplichtingen afgemeld. 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

  

2. Verkiezing bestuur 

 Jan van Haren is waarnemend voorzitter en aftredend. Hij dankt de leden voor het 

vertrouwen dat aan hem is gegeven om de vereniging te leiden.  

De kandidaat-voorzitter Charley Smink heeft met verschillende mensen in de vereniging 

gesproken en zich goed laten informeren. Het bestuur stelt unaniem voor om Charley Smink 

als voorzitter te benoemen. Alle aanwezigen stemmen in met zijn benoeming, waarbij één lid 

zich onthoudt van stemming. 

De voorzitter geeft daarna het woord aan Charley Smink. 

 

Charley bedankt de aanwezigen voor zijn benoeming. Sinds enige jaren is hij als lid 

ingeschreven bij de fitness. Hij is geboren en getogen Dordtenaar. Hij is alleenstaande vader 

van drie kinderen. Twee van zijn kinderen zijn lid geweest van Hercules en Parthenon.  

Eerst werkte Charley in Groningen, maar inmiddels woont en werkt hij in Dordrecht. Hij is 

zelfstandig fotograaf en daarnaast interimmanager bij de overheid. Voor zijn besluit zich 

kandidaat te stellen heeft hij een verkenning uitgevoerd bij een aantal sleutelfiguren. 

Daarmee heeft hij een aardig beeld gekregen van het reilen en zeilen. De vereniging heeft 

een rijke historie.  

Veel zaken lopen goed, het is een prachtige vereniging. Regionaal en ook landelijk zijn er 

medailles gewonnen. De atletiek is een hele sterke poot. We zijn een omnivereniging met 

groepslessen, fitness en worstelen. We hebben veel te bieden, maar ook een aantal 

problemen op te lossen, zoals de inzet van voldoende vrijwilligers. 

Er zijn vrijwilligers die jaar in jaar uit hun ziel en zaligheid geven. Voor de atletiek gaat het 

redelijk goed, voor de andere onderdelen is er echt een uitdaging om de knelpunten op te 

lossen. Dat probleem zien we landelijk. Diverse praktische problemen lossen we niet 

vandaag of morgen op. We moeten eerder in jaren denken, dan maanden of weken.  

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Wij zijn als bestuur eindverantwoordelijk. Ik kan het 

niet in mijn eentje doen, maar heb jullie en andere leden nodig en daar reken ik ook op. Ik 

hoop in de gelegenheid te zijn om laten zien dat ik wat waard ben. 

  

3. Stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het Fortius Vrijwilligersbeleid 

 Het vrijwilligersbeleid heeft al vaker op de agenda gestaan. Een aantal zaken is aangepakt 

maar dat blijkt niet voldoende te zijn. 

Charley geeft aan dat de huidige vrijwilligersgroep mooie dingen doet, tijd, energie en soms 

geld in de vereniging steekt. Complimenten daarvoor. Maar, de in- en doorstroom is een 
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probleem. En er zijn disciplines waarbij de verenigingsgedachte moeilijk wordt. Denk aan 

fitness en groepslessen waar velen de binding met een vereniging niet echt kennen. 

Het feit dat we onvoldoende vrijwilligers hebben, maakt dat het voortbestaan van de 

vereniging best wel een probleem wordt. Het onderwerp staat al een aantal jaren op de 

agenda. Het bestuur heeft professionele hulp gevraagd voor iets wat landelijk ook een 

probleem is. 

We moeten vooral kijken naar communicatie. De jeugd communiceert niet meer via papier, 

maar doet dat op een andere manier. De jeugd is een groot deel van ons ledenbestand en 

de toekomst. We moeten op een manier communiceren die bij hen past. We hopen 

handreikingen te krijgen om het probleem beter te duiden. We kijken daarnaast naar jullie als 

huidige vrijwilligers. 

Alice van Driel, bestuurslid, heeft contact gezocht met de Atletiekunie. Die biedt gratis 

professionele begeleiding aan. We hopen er als bestuur van te leren en in 2023 een basis te 

kunnen leggen om de problematiek aan te pakken. 

 

De aanwezigen krijgen de gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. Charley geeft 

een reactie. 

 

Dit kan een langdurig proces zijn voor het iets oplevert. 

Je moet in jaren denken. We gaan als Fortius vanuit traditionele vorm naar meer eigentijdse 

verenigingsvorm. Onder de vrijwilligers is communicatie als probleem genoemd. Jongeren 

lezen stukken niet. Dat is één probleem dat je mee moet nemen in verandering naar de 

toekomst. Er zijn misschien ook mensen die wel willen, maar niet weten dat we ze nodig 

hebben. 

 

Fitness is puur een consumentensport. 

Een vereniging kan alleen maar goed draaien als je naast contributie je eigen bijdrage levert. 

Hier gaat het om bewustwording. We moeten alle leden kunnen bereiken om dat verhaal 

over te brengen. We hebben gelukkig een jeugdbestuur die ons aan de hand kan nemen bij 

een moderne manier van omgang. Ik ga er bij de fitness niet vanuit dat daar geen 

vrijwilligheid is om gebruik van te kunnen maken. 

 

Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig en welk type? 

Het gaat om alle geledingen. Nieuwe aanwas is altijd welkom. Op dit moment is er een harde 

kern die bijna alle taken draait. Die kern is aan het vergrijzen. Geen doorstroom is een 

probleem. Op alle functies is er onbeperkte vraag naar vrijwilligers. 

Op bepaalde functies moeten we selecteren op kennis en vaardigheden. Op het moment dat 

we op aantal onderdelen acuut geen vrijwilligers kunnen regelen, moeten we betalen om 

mensen in te zetten. 

 

Zijn er ouders van de jeugdleden die wat kunnen doen? 

Bij de atletiek gaat dat redelijk goed. We moeten investeren op onderdelen waar dat nodig is, 

zoals de kantine. 

 

Bij de fitness is nooit goed aangegeven wie de vrijwilligers zijn. Als je dan iets zegt, vragen 

ze wie bij jij dan wel. 

Communicatie is op dit onderdeel heel basic waarop we echt een slag kunnen maken, b.v. 

met een T-shirt waarop ‘trainer’ staat. 
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Wat is de rol van de verenigingsmanager? Is er wel bekend wie de manager is?  

De verenigingsmanager heeft een taak op verschillende onderdelen. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het functioneren van zijn werknemers. We missen een smoelenboek 

met functies, namen, en foto’s. 

 

De trainers kunnen goed vrijwilligers werven en bereiken. 

Het bestuur neemt deze suggestie mee. 

  

4. Geldende omgangsvormen binnen Fortius, uiteenzetting door vertrouwenspersoon 

 Carine Banga, vertrouwenspersoon, laat zich verontschuldigen. 

Bert den Boer was vertrouwenscontactpersoon. Hans Loopik zou deze functie overnemen, 

maar hij moest door omstandigheden hiervan afzien. Het bestuur zoekt een nieuwe 

mannelijke kandidaat. Iemand met een goed luisterend oor. Desgevraagd wordt aangegeven 

dat het de voorkeur is om iemand uit de vereniging te benoemen, maar dat hoeft niet per se. 

 

Hierna krijgt Herman Bavinck lid van de vertrouwenscommissie het woord.  

De vertrouwenscommissie heeft voor de omgangsvormen binnen de vereniging een rijtje met 

zes punten opgesteld. Hij noemt de eerste en de laatste. 

 

De eerste in het rijtje: Iedereen binnen de vereniging is welkom. 

We willen een club zijn waar iedereen zich welkom voelt, gezien voelt en met plezier komt 

sporten. Hoe zorgen we dat we dat zo houden? 

 

We hebben twee vertrouwenscontactpersonen en een vertrouwenscommissie bestaande uit 

vier personen. 

Als je voelt dat er iets lastigs is gebeurd, je wordt gepest of je voelt je onprettig en je ervaart 

een hindernis om dat met de betreffende persoon te bepreken, dan kun je naar de 

vertrouwenscontactpersoon gaan. Die denkt met je mee. 

Soms kom je niet verder en is er iets heel serieus aan de hand. In dat geval kan de 

vertrouwenscontactpersoon adviseren een melding te doen bij het bestuur. Het bestuur 

neemt de melding in ontvangst. De vertrouwenscommissie kijkt wat er precies aan de hand 

is en geeft een advies aan het bestuur. Tot op heden hebben we alle zaken op kunnen 

lossen. 

Bij zo’n situatie is er vaak al iets niet goed gegaan. Maar hoe voorkom je dat er iets gebeurt? 

Daarvoor gelden de omgangsvormen. 

 

De laatste in het rijtje: Als lid van de vereniging doe je vrijwilligerswerk, anders kan de 

vereniging niet draaien. 

 

Hoe zorg je dat de zes omgangsvormen tussen de oren komen? 

Je moet het er af en toe met elkaar over hebben. We zijn van plan dat te organiseren. Op 

een makkelijke manier binnen bestaande overleggen, zodat trainers er ook op in kunnen 

gaan bij hun groepen. We sturen de trainers binnenkort een uitnodiging. Zo willen we er met 

alle leden een keer per jaar bij stil staan. 

De regels voor omgangsvormen staan binnenkort op de website. 

  

5 Rondvraag 

Jan van Haren gaat in op de rondvragen.  
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Wat is status renovatie nieuwe baan? 

Een aantal bestuursleden en trainers hebben een plan van aanpak opgesteld en dat 

overgedragen aan de afdeling Accommodaties van de gemeente. Voor het plan hebben we 

gebruik gemaakt van de expertise van de Atletiekunie. De gemeente onderzoekt hoe het is 

gesteld met de huidige demping van de baan. Of volstaan kan worden met het vervangen 

van de toplaag of dat de hele baan moet worden vervangen. De gemeente heeft nog niet 

laten weten in welk tijdvak men de renovatie wil aanpakken. 

 

Wie is er verantwoordelijk voor schoonmaken keuken?  

Daar is nog geen vaste ploeg voor. Als we het niet kunnen oplossen met vrijwilligers dan 

moet het op een betaalde manier. 

 

Kan er vaart gezet worden achter cursus reanimatie en EHBSO? 

De aanvragen en offertes zijn gedaan. We moeten de data bepalen. 

 

Is het een idee om bij wegwedstrijden en andere evenementen leden te werven? 

Bij de Zoomerwantijrun zijn veel lopers die geen lid zijn van de vereniging. We kunnen dan 

een kraampje van Fortius inrichten. De Drechtstadloop komt eraan. Fortius kan een kraam 

reserveren. 

Promotie is altijd belangrijk. Goed om daar promotiemateriaal voor te hebben. 

 

Vindt er promotie via de scholen plaats? 

Ja, via Luuk Sportief. 

Vanuit de vergadering wordt gereageerd dat er veel energie is gestoken in Luuk Sportief, 

maar dat het weinig oplevert. Kinderen komen een paar keer, maar slechts een enkeling 

wordt lid. 

Een andere aanwezige geeft aan dat er geld is voor minder bedeelden. Daarvoor is de 

Dordtpas antwoordt Jan van Haren. 

  

6 Welkom nieuwe voorzitter en afscheidswoord tot de vertrekkend voorzitter 

Na de rondvragen neemt de secretaris Jan van Dalen het woord. 

Hij heet de nieuwe voorzitter welkom en feliciteert hem met zijn benoeming. We gaan uit van 

een prettige samenwerking. 

 

Vervolgens richt hij zich tot Jan van Haren. Hij blijft voor de vereniging behouden met 

ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur. Als vertrekkend voorzitter heeft hij een 

staat van dienst. 

Sinds de jaren 80 was Jan van Haren enkele jaren lid van Hercules. In 2007 werd hij lid bij 

Parthenon bij de trimgroep. In een turbulente periode was hij bestuurslid bij Parthenon. Jan 

was als secretaris de constante factor. Hij was voor een bestuurlijke samenwerking tussen 

Hercules en Parthenon. Maar een nipte meerderheid van Hercules in 2007 zag dat toen niet 

zitten. 

In 2015 klopte Jan aan de deur bij Hercules en vroeg hij opnieuw of er gesproken kon 

worden over verregaande samenwerking of fusie. Bij de gesprekken die daarop volgden 

kregen we ondersteuning van een externe adviseur. Uiteindelijk leidde dit tot een 

gezamenlijk uitgesproken intentie tot een fusie. Een grote meerderheid van de leden vond 

fusie het beste om tot een sterke (atletiek) vereniging te komen. Jan van Haren en Ad van de 

Kamp waren de trekkers. De ondertekening van de fusieovereenkomst was op 30 december 

2016. 

Jan werd toen tweede voorzitter en in april 2019 voorzitter. 
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Hij verzette veel werk en trok veel werk naar zich toe. Zo was het hectisch door corona. Die 

periode vergde veel van de voorzitter. Het afgelopen jaar deed Jan ook veel voor de 

verenigingsmanager vanwege diens ziekte. Daardoor was hij dagelijks in de sporthal. 

Daarnaast was Jan lid van de Dordtse Sportraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft 

op sportgebied. Zo heeft hij zich volledig ingezet voor sport, vereniging en Dordrecht. 

Er is altijd een prettige samenwerking geweest. Jan is een aimabel persoon. 

De secretaris overhandigt Jan van Haren als dank en waardering een dinercheque waarmee 

hij samen met zijn partner van een rustige culinaire avond kan genieten. 

 

Jan van Haren geeft aan dat het voelt alsof hij opnieuw met pensioen gaat. Hij blijft nog wel 

graag hand en spandiensten doen. Hij spreekt zijn dank uit voor de waardering die hij krijgt. 

Vervolgens houdt hij een klein pleidooi voor meer geduld. Want hoe sneller de dingen gaan 

hoe minder geduld wij er voor op kunnen brengen. Bestuursleden werken hard en doen hun 

uiterste best het goede te doen voor de vereniging. 

  

7. 

 

Sluiting 

Tot slot sluit Jan van Haren deze ledenvergadering. 

 


