
‘Fortis krijgt sportieve sanctie en boete’   
Oproep Jaarlijkse Algemene Ledevergadering op 5 oktober 2020 

 
Fortis 1 en Fortis 2 starten volgend seizoen de competitie met 2 punten in mindering. 
Bovendien moet de vereniging een forse boete betalen aan de korfbalbond vanwege te weinig gefloten 
wedstrijden. 
De stevige boete is een financiële dreun voor de vereniging, zeker ook gezien het jaarlijks oplopende 
begrotingstekort.  
 
Is bovenstaand bericht nepnieuws? 
 
Om iedereen gerust te stellen, het bericht is inderdaad fictie en niet van toepassing op komend seizoen. 
 
MAAR.... deze werkelijkheid is misschien dichterbij dan de meesten van jullie denken! 
 
Het bestuur constateert al langere tijd dat een aantal ontwikkelingen ervoor kunnen zorgen dat dit 
bericht voor Fortis werkelijkheid kan worden.  
Daarom is het bestuur van mening dat we deze negatieve zaken moeten aanpakken. Het is zo 
langzamerhand echt vijf voor twaalf.  
 
De feiten: 
 

- Omdat we te weinig scheidsrechters hebben en dus naar de maatstaven van het KNKV te weinig 
wedstrijden fluiten, lopen we het risico op boetes en punten in mindering. Als niet meer 
scheidsrechters gaan fluiten, is een optie om minder teams in te schrijven voor wedstrijdkorfbal. 
Want dat betekent minder wedstrijden fluiten. Dat heeft op de langere termijn gevolgen voor 
het niveau van onze spelers en kan daarmee negatief uitwerken voor de sportieve ambitie van 
onze vereniging;  

- De coördinatoren die afgelopen seizoenen hebben gezorgd voor het indelen van onze 
scheidsrechters, werden voortdurend geconfronteerd met het te laat afmelden (vrijdagavond 
laat).  De coördinator mocht het dan oplossen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat Fortis voor 
de komende seizoen geen coördinator heeft; 

- Fortis streeft ernaar om iedere ploeg te bemensen met ervaren trainers en coaches. Maar ook 
hier zien de TC’s de laatste jaren dat de belangstelling voor deze functies terugloopt. Het kost 
enorm veel moeite en inspanning om mensen te werven voor deze functies; 

- Het kost grote moeite om een ploeg op de been te krijgen voor het bakken en verkopen van 
oliebollen op de Karolingenmarkt. Sinds de vorige oliebollenploeg is gestopt, loopt Fortis ieder 
jaar zo’n 1000 (!) euro mis aan inkomsten; 

- Fortis heeft grote moeite om iedere maand de ploeg te bemannen die het oud papier ophaalt. 
Als we stoppen met het inzamelen van oud papier, dan scheelt dat de vereniging ieder jaar zo’n 
6000 (!) euro; 

- Het is lastig om de schoonmaakploegen voor het clubhuis te bemensen. Dat geldt ook voor de 
bardiensten. Als het clubhuis niet wordt schoon gemaakt, of er is geen barpersoneel, dan kan 
het clubhuis niet open. Of moet het clubhuis eerder dicht op wedstrijddagen. Het clubhuis is 
ieder seizoen goed voor enkele tienduizenden euro’s aan inkomsten. Als deze inkomsten (deels) 
wegvallen, dan is de financiële strop aanzienlijk; 

- Doordat onze inkomsten onvoldoende meestijgen met de steeds hogere uitgaven, heeft het 
bestuur de afgelopen jaren helaas een niet sluitende begroting moeten presenteren. Het zal 



niemand verbazen dat als meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, dat dat op termijn 
een onhoudbare situatie is. Nu komt daar de Corona crisis ook nog bij. Ook dat heeft een 
negatief effect op onze inkomsten. 

 
De balans. 
Het klinkt zwaarmoedig, maar het bestuur wil duidelijk maken dat we te maken hebben met serieuze 
uitdagingen! 
En die uitdagingen vereisen nu actie! 
 
Als maatregel overdenkt ons bestuur serieus om, vanaf het eind van de eerste helft van de huidige 
veldcompetitie, de gehele reiskostenvergoeding structureel af te schaffen. 
Daardoor beperken we onze uitgaven en ontstaat een betere balans tussen inkomsten en uitgaven. 
 
Met elkaar. 
We kunnen als bestuur niet alleen het tij keren. Onze capaciteit om ontwikkelingen te faciliteren en te 
ondersteunen, problemen op te lossen en gaten te vullen, is beperkt. Wij zijn van mening dat in 
samenwerking met ALLE Fortis leden en hun directe omgeving (ouders, begeleiders, familie), de klus 
geklaard kan worden.  
 
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, is dat een zeer belangrijke stap naar het oplossen van de beschreven 

problemen. Als iedereen betrokkenheid toont en bereid is om (meer) verenigingswerk op te pakken, is 

er genoeg capaciteit beschikbaar om voldoende wedstrijden te fluiten, bardiensten te draaien, oud 

papier op te halen, sponsors binnen te halen en commissies te bemensen. Daardoor creëren we meer 

inkomsten en beperken we de kosten. 

Samen sterk en samen een vereniging! 

De grote vraag. 
Ben jij bereid om Fortis te helpen door (meer) verenigingswerk op te pakken? 
Of vind jij verhoging van de contributie, of het verhogen van de prijzen in het clubhuis de oplossing voor 
de stijgende kosten? 
Of moeten we naast het korfballen stoppen met het organiseren van evenementen en feesten voor 
onze leden? 
Of moeten we als Fortis misschien minder ambitieus zijn en met alle teams breedtekorfbal gaan spelen? 
 
De uitdaging! 
Het bestuur is benieuwd naar jouw mening en dagen jou uit hierover mee te denken. Immers, de 
toekomst van Fortis staat op het spel. 
 
Jullie ideeën zijn belangrijk en van harte welkom. Jullie ideeën kunnen onderdeel worden van het plan 
van aanpak dat we opstellen om de geschetste uitdagingen structureel aan te pakken. 
 
We willen de geschetste uitdaging graag samen met jullie oppakken op de Jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 5 oktober 2020. Gezien het grote belang hiervan, en 

omdat we met zijn allen de schouders eronder moeten zetten, vindt het bestuur jullie aanwezigheid 

erg belangrijk! 

 



Contact en nadere informatie. 

Natuurlijk mag iedereen zijn/haar ideeën nu al met ons delen. Dat kan via secretariaat@fortiskorfbal.nl 

Als jij je naar aanleiding van dit bericht direct al geroepen voelt om verenigingswerk te doen, dan mag je 

dat natuurlijk ook melden. Ook dat kan via secretariaat@fortiskorfbal.nl 

Uiteraard staan de bestuursleden jullie graag te woord. 

 

Laat jullie stem horen! Samen de schouders eronder. 

 

Bestuur Fortis, 

Natasja, Elze, Sander, Elmar (voorgedragen als opvolger van Arnold), Jacco en Ad. 
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