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VOORWOORD

Van het bestuur

We gaan inmiddels richting de welverdiende vakanties, tijd voor een terugblik op het eerste half 
jaar! 

Met de vakanties in het vooruitzicht is het een mooi moment om het eerste halve jaar af te slui-
ten. Het is al met al een mooi eerste half jaar geweest, de vaderdaglopen zijn inmiddels achter 
de rug. Hierbij nogmaals aan iedereen dank die heeft meegeholpen om dit tot een groot succes 
te maken. Zowel lopers als vrijwilligers!

En ook de seizoensafsluiting voor hardlopers en jeugd ligt inmiddels achter ons, organisatoren 
bedankt voor de leuke afsluiting!

Dit is ook meteen een mooi moment om alvast vooruit te kijken naar de 2e helft van het jaar, 
waarin we een mooi jubileum te vieren hebben. De afdeling Sportief Wandelen bestaat dan 
namelijk 15 jaar en zij zullen dit met al hun leden op passende wijze gaan vieren. In die 15 jaar 
heeft Sportief Wandelen zich overduidelijk als enorme aanwinst voor onze club bewezen! Op 
naar een mooie jubileum viering!

Verder willen we deze gelegenheid nog aangrijpen om nog even 2 zaken onder de aandacht 
te brengen: Ten eerste willen we jullie aanmoedigen om mee zorg te dragen voor aanwas van 
nieuwe leden. Het ledental is de afgelopen jaren wat afgenomen en we kunnen zeker nog wat 
nieuwe leden gebruiken. Ken je dus iemand die mee wil hardlopen, wandelen, fietsen, trimmen 
of met de jeugd mee wil trainen? Nodig ze gerust uit! Ze kunnen altijd kosteloos 4 keer mee 
trainen!

Ten tweede willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat we verschillende vacatures heb-
ben, waaronder functies in het hoofdbestuur, maar ook belangstellenden voor trainers en WOC 
(Wedstrijd Organisatie Comité) zijn van harte welkom!

Rest ons iedereen alvast een mooie en welverdiende vakantie toe te wensen! Geniet er van!

Bestuur S.V. Fortuna ‘67
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BESTUUR EN ORGANISATIE
BESTUUR
VOORZITTER A.I.
SECRETARIS A.I.
PENNINGMEESTER
TRAININGSCOÖRDINATOR
TRIMMEN
WED. ORG. COMMISSIE
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
MOUNTAINBIKE
SPORTIEF WANDELEN
JEUGDLOOPGROEP
LOOPGROEPEN / WEBSITE
PR, COMMUNICATIE EN WEBSITE

JEUGDLOOPGROEP

LOOPGROEP

SPORTIEF WANDELEN

ZAALTRIMMERS

invaltrainster
invalstrainster

VOORZITTER

SECRETARIS MOUNTAINBIKE

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE

THUISWEDSTRIJDEN
UITWEDSTRIJDEN

LEDENADMINISTRATIE

REDACTIE CLUBBLAD

FEEST- EN FELICITATIE COMM.

Vacature
Lidewijde Verbeek
Art Vissers
Leon Verrijt
Job van Mil
Pierre Lardenois
Vacature
Jos Dekkers
George Zoontjens
Lidewijde Verbeek
Johan Verhagen
Marco Verbeek

Patrick Sanders
Sanne van Lieshout
Leon Verrijt
Toine van Erp
Antoinette van de Laar
Jos Dekkers
George Zoontjens
Ans Lamers
Maria van Weert
Lianda de Vos
Mieke Daniëls
Ilona van der Heijden
Addy van Lamoen

Pierre Lardenois

Marjan van de Bersselaar

Peter Hellings

Jeffrey van Hout
Peter Hellings

Lidewijde Verbeek

Patrick Sanders

Diny Damen
Clasine Oude Ophuis
Lidewijde Verbeek
Rikie Huyberts

nvt
0413 - 477635
0413 - 478218
0413 - 479492
nvt
0499 - 477687
nvt
0413 - 478005
0413 - 476748
0413 - 477635
06 - 29191972
06 - 21698926

06 - 51043336

0413 - 479492
0413 - 477664
06 - 36055954
0413 - 478005
0413 - 476748
0413 - 475130
0413 - 475559
0413 - 476013
06 - 29230950
06 - 52641691
073 - 5479559

0499 - 477687

0413 - 478866

0413 - 478463

06 - 54320946
0413 - 478463

0413 - 477635

06 - 51043336

0413 - 472215
0413 - 474302
0413 - 477635
0413 - 476992

voorzitter@fortuna67.nl
secretaris@fortuna67.nl
penningmeester@fortuna67.nl
leon.verrijt@hetnet.nl

p.lardenois@chello.nl
vrijwilligerscoördinator@fortuna67.nl
josdekkers@hotmail.com
gpazoontjens@tele2.nl
hlverbeek@hetnet.nl
jverhagen78@hotmail.com
verbeekmarco@hotmail.com

patsan80@hotmail.com
sannevl97@hotmail.com
leon.verrijt@hetnet.nl
erpoll@chello.nl
antoinettevandelaar@home.nl
josdekkers@hotmail.com
geozoo@zonnet.nl
anslamers@schulpen.org
jamaroki@kpnmail.nl
liandadevos@chello.nl
mieke.daniels@home.nl
ilonaheij@hotmail.com
addyenpeter@gmail.com

p.lardenois@chello.nl

eric.marjan@hetnet.nl

peterhellings@planet.nl

thuiswedstrijden@fortuna67.nl
uitwedstrijden@fortuna67.nl

ledenadministratie@fortuna67.nl

clubblad@fortuna67.nl

g.c.damen@kpnmail.nl
clasineoudeophuis@upcmail.nl
hlverbeek@hetnet.nl
w_huyberts@hotmail.com

TRAINERS

WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE

Rabobank IBAN nummer penningmeester NL89 RABO 013.82.12.783
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S.V. FORTUNA ‘67 VERWELKOMT ALLE NIEUWE LEDEN!

Van de ledenadministratie

Iedereen die het lidmaatschap voor Fortuna ’67 wil beëindigen of wil wijzigen kan dit doen door een mailtje te 
sturen vóór 25 november 2019 naar ledenadministratie@fortuna67.nl  
Wanneer niet tijdig is opgezegd loopt het lidmaatschap nog een jaar door.

Loopgroep

Jeugdloopgroep

Sportief Wandelen

Zaaltrimmen

Dirk Berkelmans
Melanie Kelders
Martijn Sebregts

Frank van der Heijden
Bram Mutsaarts
Giel Mutsaarts
Angelo Gevers

Marie-José Habraken-van Esch
Leny Verwegen

Irma Aarts-van Lamoen

Tijn van Alphen
Rens van Dartel
Lars van Dartel

Meike van den Langenberg

Ans Haan-Pennings

Steunend Lid

Jos van Uden
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Beste leden van Fortuna ‘67,

De afgelopen maanden is het bestuur druk bezig geweest met de implementatie van het sys-
teem All United. Dit systeem zal een groot gedeelte van de administratie (ledenadministratie 
en financieel) makkelijker, sneller en beter gelinkt maken. Daarnaast zal er een nieuwe website 
komen.

Voor het opzetten van de nieuwe website, zijn er verschillende vragen die beantwoord moeten 
worden. Het gaat hierbij met name over de content, en de indeling hiervan; kortom de  
structuur en look van de website. Om antwoord te vinden op deze vragen, zijn wij op zoek naar 
mensen die ons willen helpen. 

Per afdeling zijn wij op zoek naar 1 of 2 personen die mee gaan denken over de opzet van 
onze nieuwe website.

Op lange termijn zijn wij ook op zoek naar mensen die content gaan aanleveren voor onze  
website.  

Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te helpen met het opzetten van dit project, neem dan 
contact op met Johan Verhagen (jverhagen78@hotmail.nl / 06-29191972), graag voor  
20 september 2019.

Wij kijken uit naar een goed team, zodat we op een goede manier elke afdeling kunnen  
vertegenwoordigen.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van S.V. Fortuna ‘67
Johan Verhagen en Marco Verbeek

Hulp gezocht bij implementatie All United
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Eindelijk was het dan zover. Na weken van intensieve besprekingen en vele e-mailtjes van Hans 
en Jack, was zaterdag 16 februari dan eindelijk het moment aangebroken, dat we in het clubge-
bouw van handboogver. “Ontspanning” de degens gingen kruisen. Maar het werd een handboog-
schutters duel van de bovenste plank en geen degens. 

We werden verwelkomd met een lekker bakkie koffie of een heerlijke thee, met een plakje 
cake. De trimmers van de maandagmorgen groep mengden zich gezellig met de donderdagavond 
sporters. Er moesten zowaar nog verschillende reserve stoelen bij gezet worden. Het was volle 
bak geworden. Onze twee mensen van de organisatie, Hans en Jack van Rossum, deelden kwistig 
de consumptiemunten uit. 

Om ca. kwart over acht vroeg Hans het woord, heette iedereen welkom en legde aan uit hoe er 
de avond uit ging zien. Daarna werd er door een schutter van “Ontspanning”  de meute in groe-
pen verdeeld en de namen genoemd van de schutters per groep.

Na het verwerken van deze informatie begaven de groepen zich naar de schietbanen. Na een 
zeer duidelijke uitleg door de groeps begeleiders van de handboogclub gingen we van start. 
Iedereen schoot om beurten, een serie van 10 pijlen. Maar goed dat er een dak op zat anders 
waren we bij de eerste beurt al verschillende pijlen kwijtgeraakt. Maar bij de volgende pijlen 
werd het allengs beter en kwamen ze steeds meer op de plaat terecht. Door sommigen werd er 
zelfs in de roos geschoten.

Na tweemaal een serie van tien pijlen zat het erop bij de gloednieuwe top- schutters, en namen 
we allemaal onze plaats weer in om onze munten te besteden waarvoor we ze gekregen hadden. 
Na veel gecijfer en rekenkundige hoogstandjes was de jury er rond half 11 uit en werden de 
resultaten bekend gemaakt.

De spanning was te snijden toen Hans van Rossum weer de aandacht van de aanwezigen vroeg. 
Het werd doodstil in de zaal. Eindelijk kwam de verlossende uitslag. Hans begon met de deelne-
mer die als derde was geëindigd met 58 pnt: Henry Ramakers. Als tweede was geëindigd Rob van 
Nunen met 72 pnt en als eerste met 75 pnt was geworden….. Lianda de Vos. Zoals gewoonlijk 
was er ook een poedelprijs beschikbaar. Die eer viel ten deel aan Joke Verhoef met een score 
van 1 punt.

Rest mij nog Hans en Jack te bedanken 
voor hun geweldige bijdrage voor het 
welslagen van deze leuke avond.

Was getekend; Ad v d Wijdeven.

FEESTAVOND ZAALTRIMMERS 16 FEBRUARI
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Woensdag 12 december 2018; aanvang 19.30 uur accommodatie Zwembadweg
Aanwezig : 36 leden incl. bestuursleden

1. Opening 

Art Vissers (penningmeester) opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en hij meldt dat trai-
ningscoördinator Leon Verrijt verhinderd is evenals Job van Mil, aspirant-bestuurslid voor Zaaltrimmen.
Hij zal deze vergadering voorzitten omdat we helaas geen voorzitter hebben in het bestuur.
Hij leest de afwezigen met bericht van kennisgeving voor (34). 

Huishoudelijke mededelingen:
 - De bestuursverkiezing vindt dit jaar niet plaats middels schriftelijke stemming, vanwege het  
 ontbreken van stembriefjes. We stellen voor om hoofdelijk te stemmen. De ALV is akkoord. Aan 
 sluitend aan deze stemming is er een korte pauze.
 - Tijdens de pauze kan men schriftelijk vragen indienen voor de rondvraag.
 - Vanwege het voorstel All United zal er vanavond 2 maal een contributievoorstel worden  
 voorgelegd aan de leden.
 
Er is geen post m.b.t. jaarvergadering binnengekomen m.u.v. de afmeldingen en 2 voorstellen van leden 
die behandeld worden bij agendapunt 7.

2. Jaarverslagen

Allereerst wordt aan de orde gesteld het verslag van de vorige ledenvergadering van 13 december 2017. 
Jan van Kampen merkt op over het verslag dat gebruik van voor- en achternamen niet consequent ge-
beurd is. Hij vraagt om voortaan voor- en achternamen te vermelden i.v.m. herkenbaarheid.
Het verslag van de vergadering van 13 december 2017 wordt met deze opmerking goedgekeurd. De se-
cretaris wordt bedankt voor de verslaglegging en het verslag wordt door het bestuur ondertekend.

Hierna leest de secretaris het verenigingsverslag 2018 voor. Het verslag is een samenvatting van de af-
zonderlijke verslagen die ingebracht zijn door de afdelingen. Het verslag zal worden gepubliceerd in het 
clubblad.
N.a.v. dit verslag vraagt Peter Hellings waarom de Coopertest niet is kenbaar gemaakt als openbare trai-
ning. We leggen deze vraag later voor aan de trainingscoördinator. 
De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag en de diverse afdelingen 
voor hun inbreng.

3. Toelichting kasverslag en kascontrole 

Kasverslag 2017/2018:
De penningmeester geeft een toelichting op het uitgereikte financiële verslag 2017/2018. 
We sluiten het boekjaar met een beperkt positief resultaat van € 97,80. Ondanks dat de begroting voor 
dit jaar sluitend moest worden gemaakt met een bijdrage vanuit het vermogen, is dit niet nodig geble-
ken. Belangrijkste afwijkingen waren:
 - Bijdrage vermogen  Nadeel  € - 2.500
 - Contributies   Nadeel  € - 1.500
 - Jubileum   Voordeel € +1.500
 - Overige posten  Voordeel € +2.600

Al met al kunnen we constateren dat we nog steeds een financieel gezonde vereniging zijn.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
12 DECEMBER 2018
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3a. Kascontrole 

De kascontrole is uitgevoerd door Peter Smulders en Ad van der Heijden. De kascontrolecommissie heeft 
geen onvolkomenheden en/of fouten geconstateerd. Bij deze wordt de penningmeester voor het boek-
jaar 2017/2018 gedechargeerd.
Overeenkomstig de statuten is Peter Smulders aftredend en niet herkiesbaar.
Ad van der Heijden gaat zijn 2e jaar in. John Welvaarts was reserve lid en wordt nu benoemd in de kas-
controlecommissie.

Evonne van der Pol stelt zich beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie.

De penningmeester meldt nog dat de recente opbrengst van de actie Clubkas Campagne (voorheen Hart 
voor Elkaar) van de Rabobank voor onze vereniging € 787 bedraagt. Dank voor de leden die voor onze 
vereniging gestemd hebben.

4a. Begroting 2018/2019 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het boekjaar 2018/2019.
Door opnieuw een flinke daling van het aantal leden (-41 over 2018) staan de contributie opbrengsten 
onder druk. Dat geeft problemen voor de dekking van de kosten. Er is dit jaar opnieuw kritisch gekeken 
naar de kosten en daar waar dat kon is de begroting neerwaarts aangepast. Helaas is het toch niet gelukt 
om daarmee een sluitende begroting te maken omdat er nog een tekort resteerde van ruim € 2.000. In 
structurele zin is en blijft een sluitende begroting uitgangspunt. Het bestuur is van mening om op dit mo-
ment het tekort nog niet af te wentelen op de leden via een extra verhoging van de contributie. Derhal-
ve wordt wederom de begroting sluitend gemaakt door een bijdrage vanuit het vermogen.

4b. Vaststellen contributie 2019 

Vanwege inflatieontwikkelingen wordt voorgesteld om voor 2019 uit te gaan van een trendmatige verho-
ging van afgerond 1,5% voor de verschillende contributies. 
Gemiddeld betekent dit, afgezien van de aanpassingen van de bijdragen voor AU en NTFU, een stijging 
van € 1,00. Het contributievoorstel wordt met algehele instemming aangenomen. Na punt 7 komt er in 
deze vergadering nog een aanvullend contributievoorstel.

5a. Vacatures bestuur 

Helaas hebben we te veel vacatures binnen het bestuur t.w. WOC voorzitter, Sportief wandelen en secre-
taris a.i.
Oproep aan alle leden om over kandidaten na te denken en aan bestuur te laten weten.
Er wordt gevraagd om betere en uitgebreidere aandacht in clubblad te geven aan onze vacatures.

5b. Bestuursverkiezing 

Volgens rooster zijn aftredend Leon Verrijt, Johan Verhagen en Lidewijde Verbeek. Allen hebben zich 
herkiesbaar gesteld.
Verder wil George Zoontjens nog steeds een opvolger voor het bestuur maar dat is helaas weer niet ge-
lukt maar gelukkig is hij bereid het nog 1 jaar te doen.
Er is nog steeds een vacature in het bestuur voor Pierre Lardenois als bestuurslid WOC. Pierre blijft zijn 
taken uitvoeren tot de opvolging ingevuld is. 
Job van Mil is in januari 2018 in het bestuur gekomen ter vervanging van Hendrikje Damen voor zaaltrim-
men. Hij moet vanavond nog officieel gekozen en benoemd worden door de ALV.
Vanuit de leden zijn voor de bestuursfuncties geen tegenkandidaten aangemeld.

Art verwijst naar de artikelen uit de statuten m.b.t. de stemming. En legt uit waarom we vandaag niet 
schriftelijk stemmen. Leon, George, Johan en Lidewijde worden unaniem herkozen. En Job van Mil wordt 
gekozen en benoemd voor zaaltrimmen.
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6. Huldiging jubilarissen en afscheid verenigingsfunctionarissen 
 
Dit jaar hebben we 2 jubilarissen die 25 jaar lid van onze vereniging zijn. Dit zijn: Maria van Kampen en 
Martin Arts. 
Helaas kan Maria van Kampen niet aanwezig zijn en worden de felicitaties overgebracht aan haar man 
Jan van Kampen. De aanwezige jubilarissen worden toegesproken en bedankt met een bloemetje en een 
cadeaubon.
Omdat Cor van Erp besloten heeft na ruim 25 jaar te stoppen met al zijn taken voor de vereniging, zoals 
wedstrijdleider en scheidsrechter willen we hem bedanken. Helaas heeft hij zich echter afgemeld voor 
deze ALV. Toch spreken we een woord van dank uit voor zijn inzet, zoals het organiseren van 256 wed-
strijden voor onze vereniging. 
Allen bedankt voor de inzet en lidmaatschap.

7. AVG en All United 

7a. AVG
Johan Verhagen geeft een uitleg en toelichting op de AVG.
Vanuit de nieuwe AVG is voortaan expliciet toestemming nodig om persoonsgegevens te mogen gebrui-
ken. Daarom hebben we alle leden een e-mail gestuurd om hun akkoord te krijgen. Gelukkig hebben we 
veel respons hierop gehad met akkoord. Dit akkoord is niet nodig voor gegevens die noodzakelijk zijn 
voor bijhouden van ledenadministratie. 
Daarom wordt in tegenstelling tot hetgeen in de mail vermeld stond het lidmaatschap dus niet automa-
tisch ontbonden bij “niet akkoord”.  De actuele privacyverklaring is te vinden op: www.fortuna67.nl. 
Vragen/opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: privacy@fortuna67.nl of u kunt zich wenden tot het 
bestuur.

7b. All United 

Johan Verhagen licht toe dat we als bestuur onderzoek hebben gedaan naar het in gebruik nemen van 
een softwarepakket voor ledenadministratie, facturatie en website en communicatie. De keuze is hierbij 
gevallen op de leverancier All United. Dit omdat zij een pakket hebben dat omnisport gegevens kan ver-
werken en dat hebben wij als vereniging nodig. We moeten kunnen communiceren met de sportbonden 
Atletiekunie en NTFU en natuurlijk met de leden.
Het technisch beheer zit bij een externe partij en de inrichting en gebruiksbeheer kan worden verzorgd 
door eigen webmaster. De content kan worden verzorgd door leden.
Johan heeft de voor- en nadelen op een rijtje gezet: 

Voordelen:
 - Meest actuele gegevens altijd beschikbaar op één plaats
 - Beheer wordt eenvoudiger
 - Aanleveren van content laagdrempeliger
 - Leden hebben zelf inzicht in, en direct invloed op hun gegevens
Nadelen:
 - Kosten, zowel aanschaf als onderhoud
 - Afhankelijk van een derde partij
 - Minder flexibel wat betreft uiterlijk van website

Art Vissers legt uit wat de financiële consequenties zijn van een keuze voor dit pakket. Het betekent 
nl. een contributieverhoging om de structurele (jaarlijkse) kosten te dekken. Voor de eenmalige kosten 
zetten we onze reserves in.
Peter Hellings maakt bezwaar tegen de aanschaf van de module met de website van All United omdat hij 
vindt dat die module te duur is en minder mogelijkheden heeft dan onze huidige module voor de web-
site. We leggen uit waarom wij voorstanders zijn van de module van All United t.w. externe technische 
ondersteuning, minder kwetsbaar door back up, beter kunnen voldoen aan de eisen van de AVG en ande-
re wet- en regelgeving. Er zijn voor- en tegenstanders van deze module(s).
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Na discussie hierover leggen we het volgende voorstel ter stemming:
Aanschaf van het totaalpakket van All United inclusief website-module met daarbij een aanvullende con-
tributieverhoging om de structurele kosten te dekken. Dit betekent dat bovenop de eerder vastgestelde 
trendmatige verhoging van de contributies met 1,5% de volgende extra verhoging van de contributies:
 - € 4,80 voor zaaltrimmers, loopgroepleden en sportief wandelaars
 - € 3,60 voor jeugdleden
 - € 2,40 voor mountainbikers.
Bij stemming is een grote meerderheid van de aanwezigen voor.

Het bestuur gaat zaken starten en vraagt leden die betrokken willen worden bij het inregelen zich te 
melden. We hebben graag hulp van (ter zake deskundige) leden hierbij.

8. Voorstellen van leden 

Er zijn 2 voorstellen binnengekomen van leden, beide betreffen hetzelfde onderwerp:
Voorstel van Lisette van der Kallen en Gonny van Zutphen over verzetten van Rooise Cross data i.v.m. 
Olat wandelingen op 3e zondag van de maand.
Namens het WOC (Wedstrijdorganisatiecommissie) legt Pierre Lardenois uit waarom gekozen is voor deze 
3e zondag van de maand en waarom we deze niet (meer) willen verzetten, zoals herkenbaarheid van de 
datum en het verzetten voor de ene geeft problemen voor de ander.

9. Rondvraag

Ingediende vragen:

Vraag: Idee van George Zoontjens om naast het clubblad een nieuwsbrief uit te gaan brengen en printen 
om in clubgebouw te leggen.
Antwoord: Er zijn voor en tegenstanders. We gaan erover in beraad. We geven wel aan dat we men-
sen nodig hebben om die nieuwsbrief te gaan maken als we ertoe besluiten.
 
Vraag: Vraag van Ad van de Laar: Kunnen bij de uitslagenvermelding in MooiRooi van wedstrijden voort-
aan de langste afstanden eerst worden benoemd en dan de kortste i.v.m. de prestatie?
Antwoord: Dit wordt afgewezen omdat we als vereniging alle gelopen afstanden, zowel kort als lang 
belangrijk en een prestatie vinden.

Vraag: Vraag van Ad van de Laar: Wat is er gebeurd met de ideeën die vorig jaar zijn geopperd om de 
naamsbekendheid van Fortuna te vergroten?
Antwoord: De volgende acties zijn onder andere gedaan voor vergroting van de naamsbekendheid:
 - Meedoen aan Samenloop voor Hoop.
 - Een informatieavond georganiseerd voor alle afdelingen met ledenactie: voor 40 euro meetrai-
nen van 1-5-2018 tot eind 2018.
 - Aanleg- en opening van de hoog- en verspringaccommodatie voor de jeugd met advertentie in de 
krant.
 - Eigen wedstrijden georganiseerd en bekend gemaakt.

In het algemeen wordt er aangegeven dat men de terugkoppeling mist op vragen die uit de ALV worden 
meegenomen naar bestuur en commissies. Vanuit het bestuur wordt toegezegd dat we dit gaan verbete-
ren met een afsprakenlijst en publicatie in clubblad en op de website.

10. Afsluiting 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor de positieve inbreng aan de ver-
gadering. Rob van Nunen wordt bedankt voor het verzorgen van het geluid.
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DE PEN DOOR...KIM VAN UDEN

Mijn naam is Kim van Uden, ik ben 32 jaar oud, getrouwd met Mathew en samen hebben wij drie 
dochters. 

Ik werk als praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk in Eindhoven.
Na 13 jaar gevoetbald te hebben bij Boskant Dames 1 was ik toe aan iets anders.
In 2011 ben ik gestart bij de beginnersgroep. De gezelligheid, de looproutes en het enthousias-
me van de trainers spraken mij erg aan. Ik trainde toen op de maandag en woensdagen. 
Ik merkte al snel progressie en werd alleen maar fanatieker. De eerste vaderdagloop gaf me erg 
veel energie om door te gaan om langere afstanden te gaan lopen.
Ik heb mee gedaan aan verschillende wedstrijden zoals Marikenloop, ronde van Eindhoven en op 
de zondagen crossloopjes bij Joe man.

Na twee zwangerschappen ben ik er een paar jaar tussenuit geweest, maar nu weer met volle 
moed aan het opbouwen om langere afstanden te gaan lopen. 

Ook mijn zus Anne Derks van de Ven heb ik het hardloopvirus bezorgd, zij is nu ook fanatiek 
hardloopster, ik geef haar daarom de pen door.....

IK GEEF DE PEN DOOR AAN...
ANNE DERKS-VAN DE VEN

ALGEMEEN CLUBKAMPIOENEN 2018-2019

ART VISSERS

EVONNE VAN DE POL
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Vertrouwens Contact Persoon bij ongewenst gedrag  

Even voorstellen, mijn naam is Andre Schrurs. Ik ben al ruim 18 jaar actief bij Fortuna 67 als 
trimmer. Naast sporter vervul ik binnen Fortuna 67 de rol van Vertrouwens Contact Persoon 
(VCP). 
Nátuurlijk wil Fortuna 67 een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn 
of haar sport. 
Maar soms komt het wel eens voor dat een sporter, trainer, begeleider of vrijwilliger in een situ-
atie komt die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Om te trachten ervoor te zorgen 
dat dit zo min mogelijk gebeurt en in de toekomst voorkomen kan worden, is binnen Fortuna 67 
een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. 
Ik ben als vertrouwenscontactpersoon een centraal aanspreekpunt om met elkaar ervoor te 
zorgen dat de omgang met elkaar binnen de club leuk en veilig blijft. Als je toch met ongewenst 
gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteu-
ning of simpelweg een advies of luisterend oor.  
Als VCP ben ik op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast 
stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Ik zal luisteren naar je 
verhaal en help je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. 
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal 
duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren, er gebeurt dus niets 
wat je niet weet. Ik kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of 
politie, maar gewoon even praten kan natuurlijk ook. 

Voorkomen is beter dan genezen  

Ik ben er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij mij kun je terecht 
met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd 
gaat worden. Dit geldt voor iedereen binnen Fortuna: trainers, coaches, ouders, begeleiders, 
vrijwilligers en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) 
een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook 
herhaling kan zo voorkomen worden. 

Wanneer kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?  

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw sport voor jouw gevoel niet 
klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan 
over: 
 - Ongewenst (seksueel) gedrag 
 - Pesten en gepest worden 
 - Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort 
 - Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt 
 - Als je iets vermoedt of je zorgen maakt 
 - Of om te weten of je met je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste  
   plaats bent. 

VERTROUWENSPERSOON 2019
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Wat is een VCP niet? 

Een VCP is geen psycholoog of maatschappelijk werker. Als je je niet veilig voelt tijdens het 
sporten, kun je contact opnemen met mij en kan ik je mogelijkheden geven waar je met je 
klacht of probleem naar toe kunt gaan. Ik kan dus jouw probleem niet oplossen, maar -indien 
nodig- kan ik je wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur, naar een vertrouwenspersoon 
van het NOC of naar een andere hulpverlener. Ik heb dan ook een andere rol dan een vertrou-
wenspersoon: ik heb met name een begeleidende rol in welke stappen je kunt ondernemen, een 
vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol. 

Hoe ben ik te bereiken? 

Als je me nodig hebt ben ik te bereiken op de volgende manieren:
E-mail:   vcp@fortuna.67.nl
Telefoon:   (ma t/m zo: 09.00 - 21.00 uur) 
Als ik niet meteen opneem, spreek dan je naam en het telefoonnummer in en ook het tijdstip 
waarop ik je het beste kan terugbellen. 
Alle meldingen moet ik rapporteren aan het bestuur. Als jij dat wilt kan dat ook anoniem. In 
principe heb ik hierbij een geheimhoudingsplicht. Echter, in het geval van strafbare feiten, 
waarbij het bestuur van mening is dat de veiligheid van de leden van de vereniging in het geding 
is, kan en mag de klacht niet anoniem gerapporteerd worden. 
 De functie van de VCP’er is een initiatief van het NOC*NSF. Je kunt daarom ook contact opne-
men met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het 
NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het num-
mer is 0900 - 202 55 90 (gebruikelijk tarief) of e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

HULP GEVRAAGD!
Beste sportmensen,

Agelopen 3 jaar ben ik degene geweest die je weleens gevraagd heeft of je beschikbaar was 
als vrijwilliger (verkeersregelaar of iets anders) bij een van onze evenementen. Na het regelen 
van vrijwilligers voor o.a. 3 Vaderdaglopen en een jubileummarathon ga ik een stapje terug 
doen omdat de tijd hiervoor mij ontbreekt. Ik hoop echt dat iemand anders dit stokje van mij 
wil overnemen zodat we onze evenementen kunnen blijven organiseren samen met de andere 
vrijwilligers die hier druk mee zijn. Dat betekent niet dat ik alles loslaat. Wij hebben ook diver-
se contacten lopen met externen die ons verkeersregelaars/vrijwilligers leveren en bij wie wij 
ook regelmatig een keer een handje helpen. Ik blijf de contact persoon met deze verenigingen, 
dus het stokje dat ik doorgeef is minder groot dan toen ik het overnam. Zo blijft het voor ieder-
een behapbaar. Heb je vragen over wat het “werk” inhoud dan weet je mij te vinden tijdens de 
trainingen of door 0413-476683 te bellen. Ik hoop echt dat er iemand opstaat die dit weer voor 
enkele jaren gaat doen.

Ik hoor graag van je.

Groetjes,  
Ingrid Jansen
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SEIZOENSAFSLUITING JEUGDLOOPGROEP

ZOALS ELK JAAR HEEFT DE JEUGDLOOPGROEP HET SEIZOEN AFGESLOTEN MET 
EEN PICKNICK BIJ DE BEDAFSE BERGEN.

EEN OUDER-KIND TRAINING DOOR DE ZANDIGE HEUVELS MET EEN ZONNETJE OP 
HET HOOFD.

ALLE KINDEREN, OUDERS EN VRIJWILLIGERS WEER BEDANKT VOOR EEN MOOI 
SEIZOEN! EN TOT VOLGEND JAAR!
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VADERDAGLOPEN 2019

16



VACATURES BESTUUR S.V. FORTUNA ‘67
VOORZITTER VAN HET BESTUUR

Doel van de functie
Het in goede banen leiden van de vereniging.

Plaats in de vereniging
De voorzitter voert zijn taak uit in overleg met het bestuur. Samen met de medebestuursleden 
legt hij verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Taken
- Het leiden van de vereniging en de bestuurs- en ledenvergaderingen, 7 x per jaar.
- Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op  
 de hoogte van de gang van zaken, middels bestuursvergaderingen danwel tussentijds con 
 tact.
- Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten in voorkomende gevallen.
 - Onderhouden van contacten met de gemeente, andere verenigingen en de Atletiekunie  
 (sporadisch, enkele malen per jaar)
- Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de  
 statuten en het huishoudelijk reglement in samenwerking met bestuur.

Kennis en vaardigheden
- Initiatieven kunnen nemen
- Overlegvaardigheden en overtuigingskracht en communicatief vaardig zijn een pre
- Besluitvaardig en resultaatgericht
- Samenwerking binnen en buiten de vereniging

Overige functie-eisen

- Affiniteit met atletiek/loop- en wandelsport
- Lidmaatschap van de vereniging

Wat kan Fortuna jou bieden?

- Contributie verlaging
- Jaarlijkse bedank-activiteit voor vrijwilligers
- De fijne en gezellige en vooral sportieve sfeer van onze vereniging!
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VACATURES BESTUUR S.V. FORTUNA ‘67
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR

Doel van de functie

Structureel aandacht geven aan de vrijwilligers in de vereniging.
Vraag en aanbod op elkaar afstemmen.
Bevorderen van de deskundigheid van het vrijwillig kader, bijv door (bij)scholing.

Plaats in de vereniging

De vrijwilligerscoördinator voert zijn taak uit in nauw overleg met de voorzitter van de vereni-
ging.

Taken

- Inventariseren van de vraag en aanbod naar vrijwilligers
- Maken van functie- en taakomschrijvingen
- Opstellen van vrijwilligersplan
- Adviseren en rapporteren van voorzitter/bestuur over vrijwilligersbeleid
- Het opstellen van het jaarbudget  t.b.v. vrijwilligers

Kennis / Vaardigheden

- Initiatieven kunnen nemen
- Situaties kunnen verhelderen en in perspectief brengen
- Goed kunnen luisteren en doorvragen
- Anderen in hun waarde laten en zich kunnen inleven in de vrijwilliger
- Probleemoplossend vermogen hebben

Wat kan Fortuna jou bieden?

- Contributie verlaging
- Jaarlijkse bedank-activiteit voor vrijwilligers
- De fijne en gezellige en vooral sportieve sfeer van onze vereniging!
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COMMUNICATIEPLAN
Het belang van Communicatie is uitermate groot binnen onze vereniging, daarom is het belang-
rijk dat alle leden weten bij welke contactpersoon ze moeten zijn per verschillende media. 
Vanaf deze editie van het clubblad zal er elke keer een samenvatting staan met de gegevens van 
de beheerders en verantwoordelijke per medium.

Samenvatting
Voor algemene vragen over de communicatie en media binnen Fortuna en naar buiten toe kunt u 
terecht bij Marco Verbeek (verbeekmarco@hotmail.com). 

MEDIUM
WEBSITE
CLUBBLAD
FOTO’S
WHATSAPP (LOOPGROEP)
WHATSAPP (JEUGD)
WHATSAPP (OUDERS JEUGD)
FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
ARCHIEF

BEHEERDER
PETER HELLINGS
PATRICK SANDERS
PATRICK SANDERS
LISETTE VAN DER KALLEN
MARCO VERBEEK
PATRICK SANDERS
MARCO VERBEEK
MARCO VERBEEK
MARCO VERBEEK
MARCO VERBEEK (DIGITAAL)
PATRICK SANDERS (HARD COPY)

E-MAIL
peterhellings@planet.nl
patsan80@hotmail.com
patsan80@hotmail.com

verbeekmarco@hotmail.com
patsan80@hotmail.com
verbeekmarco@hotmail.com
verbeekmarco@hotmail.com
verbeekmarco@hotmail.com
verbeekmarco@hotmail.com
patsan80@hotmail.com

TELEFOONNUMMER
06 134 668 29
06 510 433 36
06 510 433 36
06 209 856 54
06 216 989 26
06 510 433 36
06 216 989 26
06 216 989 26
06 216 989 26
06 216 989 26
06 510 433 36

Website 

De voornaamste beheerder van de website is Peter Hellings (peterhellings@planet.nl). Peter kan 
alles aanpassen op de website en zal hier ook alles over weten als daar mogelijk vragen over 
zijn.  

Artikelen die op de website mogen worden geplaatst, kunnen worden gestuurd naar een van de 
onderstaande personen. Allen hebben zij de mogelijkheid om artikelen te plaatsen op de web-
site. 

Peter Hellings:  peterhellings@planet.nl
Marco Verbeek:  verbeekmarco@hotmail.com 
Johan Verhagen:  jverhagen78@hotmail.nl  

Foto’s 

Alle foto’s die gemaakt zijn, kunnen worden doorgestuurd naar Patrick Sanders (patsan80@
hotmail.com). Daarnaast is Patrick bij veel Fortuna evenementen fotograaf. Dit betekent dat als 
iemand foto’s wil hebben, dit aan Patrick kan worden gevraagd. 

Clubblad (Fortunabode) 

In principe is elke afdeling van Fortuna verantwoordelijk voor het aanleveren van artikelen voor 
het clubblad. De artikelen kunnen worden verstuurd naar Patrick Sanders (patsan80@hotmail.
com). Voor andere mogelijke vragen over het clubblad kunt u terecht bij Patrick, Peter Hellings 
of Marco Verbeek.
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Whatsapp

Fortuna heeft een Whatsapp-groep voor de hardloopafdeling en de jeugdloopgroep. Deze groe-
pen worden informeel gebruikt om leuke en relevante informatie te delen rondom met name 
wedstrijden en evenementen met de mede Fortunezen. Ook worden de groepen gebruikt om 
algemene informatie door te geven, zodat mensen sneller op de hoogte zullen zijn. 
Als u deel wil uit maken van de groep kunt u terecht bij:
Hardloopafdeling: Lisette van der Kallen (06-20985654) of Marco Verbeek (06-21698926)
Jeugdloopgroep: Marco Verbeek (06-21698926) of Patrick Sanders (06-51043336)

Facebook: @svfortuna67

De Facebook-pagina wordt beheerd door Marco Verbeek en Patrick Sanders. Marco verzorgt de 
meeste berichten op de pagina. Patrick is meestal verantwoordelijk voor de foto’s. Wanneer er 
evenementen moeten worden gepromoot, e.d. graag even contact opnemen met Marco (ver-
beekmarco@hotmail.com). 

Instagram: @svfortuna67

Beheerder: Marco Verbeek (verbeekmarco@hotmail.com). 

Twitter: @svfortuna67

Beheerder: Marco Verbeek (verbeekmarco@hotmail.com). 

Archief

Het archief van Fortuna is in beheer van Marco en Patrick. Alle documenten en Fortunabodes 
e.d. zitten in het archief. Alle harde versies hiervan heeft Patrick in zijn bezit. Het digitale 
archief staat op een harde schijf en in de Cloud (Google Drive: svfortuna67@gmail.com). Het 
archief is voor iedereen toegankelijk. Graag even contact opnemen met de desbetreffende be-
heerder.
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VERJAARDAGSKALENDER

3-jul Martien Kooijmans   SW
3-jul Marij van den Boom   LG
4-jul Diny van Helvoort - Verhagen TR
7-jul Jeanne Reijnders   SW 
10-jul Johan Verhagen   LG
10-jul Timo Schoondermark   JLG
11-jul Herman Verbeek   TR
12-jul Wanda van Helvoort   LG
15-jul Petra Krusemann   SW
15-jul Joke van de Laak   SW
16-jul Peter Wagenaar   SW
16-jul Johan de Koning   LG
17-jul Elly Krabshuis    SW
17-jul Danielle Bruins   MTB en LG
18-jul Tijn van Alphen   JLG
22-jul Jaap van Kessel   LG
24-jul Hannie van Grinsven   SW
25-jul Maurice Lardenois   LG
26-jul Jan Tacken    TR
27-jul Toine van Erp    LG
27-jul Mieke van de Meugheuvel  SW
28-jul Nienke Nederveen   LG
29-jul Jan Verboort     SW
30-jul Ineke van Lieshout   SW
30-jul Toon der Kinderen   MTB

1-aug Thomas Somers    JLG
2-aug Martien Kerk    ST
2-aug Antoinette van de Laar  LG
3-aug Carin van Schijndel   LG
6-aug Kim van Uden-Derks van de Ven LG
8-aug Christien Vorstenbosch   LG
9-aug Maria van Weert   SW
11-aug Joke Boudewijns - Verhoeven  TR
12-aug Wim Jansen    SW
12-aug Femke Temmink   ST
12-aug Peter Verbraak    TR
13-aug Mieke van Abeelen-van Engeland TR
14-aug Thijs Thielemans   LG
14-aug Eddy van de Craen   MTB
15-aug Bets smits    SW
15-aug Jelle van den Oever   JLG
18-aug Toon van de Ven   TR
20-aug Jolanda Eijkemans   LG en MTB
20-aug Marij Jansen van Loon  SW
21-aug Maurice Rooijakkers   MTB
22-aug Francien Dekkers      LG
23-aug Harriet van den Bergh   LG
23-aug Maria van Zutphen   TR
25-aug Tessa van Doorn   LG
28-aug Marjan van den Bersselaar  MTB
29-aug Ingrid Aarts    LG
29-aug Mariëlle de Vries   LG
30-aug Patrick Oomen   LG
30-aug Bert Post    SW
30-aug Jan van de Ven    LG

S.V. FORTUNA ‘67 WENST JE EEN FIJNE VERJAARDAG!!

Juli en Augustus
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VERJAARDAGSKALENDER

2-sep Kees van Tiel   TR
2-sep Ans Wagenaar   SW
3-sep Dianne Moonen  SW
8-sep Linda Dahler   SW
8-sep Martijn Martens  LG
10-sep Annie van Kuringe  SW
11-sep Tim Brouwers   JLG
11-sep Ria Verboort   SW
12-sep Wim van Oorschot  LG
12-sep Hendrikje Damen  TR
13-sep Annemarie Reijerman  LG
15-sep Isa van Heijningen    LG
16-sep Sten Boereboom  JLG
18-sep Anny Welte   SW
20-sep Huub van der Schoot  MTB en TR
21-sep Maryn van de Sande  JLG
22-sep Imke van Hastenberg  JLG
22-sep Tineke Mous   LG
23-sep Toon van de Rijt  LG
24-sep Rinus Pennings        MTB
25-sep Patrick Sanders  LG
25-sep Lisa van den Hurk  JLG
27-sep Jan Kusters   LG
28-sep Tonny van de Rijt   EL
28-sep Mieke de Vos   JLG
30-sep Wilhelmine Sommen  SW

4-okt Francien Pepers   MTB
4-okt Frans Peters          TR
6-okt Elly Ramakers - Kneepkens  TR
8-okt Rikie Huyberts   LG
8-okt Rien van de Rijt   EL
11-okt Ria van Oirschot   SW
12-okt André Olislagers   LG
13-okt Peter Slits             MTB
14-okt Astrid Keeren-van Erp  LG
14-okt Annet van der Linden   SW
14-okt Trees Minneboo         LG
17-okt Carien van der Zanden  SW
19-okt Jeffrey van Hout   LG
20-okt Tineke van Boxmeer     LG
20-okt Martijn van Iersel   LG
22-okt Henrie Raaijmakers   LG  en MTB
23-okt Ben van der Putte   SW
23-okt André Schrurs    TR
23-okt Lieke van de Sande   JLG
24-okt Jan van Beljouw   JLG
24-okt Sem de Haan    JLG
25-okt Wilma van Oorschot-Vermeltfoort LG
26-okt Ivar van der Sanden   JLG
30-okt Ciska van der Heijden   SW
30-okt Robin Smulders   LG
31-okt Elselien Karssemakers   SW

S.V. FORTUNA ‘67 WENST JE EEN FIJNE VERJAARDAG!!

September en Oktober
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WIST U DAT?

- de Vaderdaglopen wederom succesvol zijn verlopen;

- dat alleen maar kon door de inzet van de vele vrijwilligers;

- wij van mening zijn dat ook u iets kunt bijdragen aan het welslagen van onze activiteiten;

- er in onze regio al veel wedstrijden zijn verdwenen wegens gebrek aan vrijwilligers;

- dat de Rooise Crosslopen weer zijn begonnen;

- de nieuwe hoog- en verspringaccommodatie voor de jeugd toch enige verbetering behoeft;

- de mountainbikers al weer druk bezig, om van hun Zomer trophy een succes te maken;

- onze jeugd dit jaar voor de tweede keer in september hun jeugdkamp hebben;

- we nog steeds een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris zoeken;

- we bovendien ook nog altijd een nieuwe voorzitter van het W.O.C. zoeken;

- wij deze oproep blijven herhalen tot deze functies zijn ingevuld;

- we in de volgende Fortunabode meer van deze weetjes zullen plaatsen.
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De jeugdloopgroep

 Maandagavond van 19.30 u tot 20 30 u - junioren en A pupillen; (Vanaf 10 jaar)
 Donderdagavond van 19.00 u tot 20 00 u - Junioren, A en B pupillen; (Vanaf 8 jaar)
 Zaterdagmorgen van 9.00 u tot 10.00 u - Junioren, A, B en C/mini pupillen. (Vanaf 6 jaar)

De loopgroep 

 Maandagavond van 19.30 u tot 20.45 u - interval- en conditietraining;
 Woensdagavond vanaf 19.30 u - duurloop diverse afstanden;
 Vrijdagavond vanaf 19.30 u - duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van trainers);
 Zondagmorgen vanaf 9.30 u - duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van trainers).
 
Sportief wandelen 

 Maandagmorgen van 9.00 tot 10.30 u - 1 groep;
 Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 u - 3 groepen;
 Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 u - 1 groep.
 De trainingen kunnen een uitloop van 30 minuten hebben. 

Zaaltrimmen 

 Maandagmorgen van 10.00 u tot 11.00 u - sporthal de Kienehoef;
 Donderdagavond van 20.00 tpt 21.00 u - sporthal de Streepen. 

Mountainbike 

 Zondagmorgen vanaf 8.30 u;
 Donderdagavond van 18.30 u (extra in de zomermaanden).
 Vertrek vanaf Drankenhandel van Boxmeer, Deken van Erpstraat 20

TRAININGSTIJDEN
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CONTRIBUTIE 2019 EN LIDMAATSCHAP
Contributiebedragen per 1 januari 2019

Pupillen (AU basis)
Pupillen (AU wedstrijd)
Junioren (AU basis)
Junioren (AU wedstrijd)
loopgroepleden (AU basis)
loopgroepleden (AU wedstrijd)
zaaltrimmers
sportief wandelen
mountainbikers (inclusief NFTU)

Basis
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 66,60
€ 66,60
€ 108,80
€ 66,60
€ 33,30

AU
€ 15,05
€ 23,20
€ 15,90
€ 30,40
€ 17,20
€ 40,40

NFTU

€ 41,60

TOTAAL
€ 63,05
€ 73,20
€ 65,90
€ 80,40
€ 83,80
€ 107,00
€ 108,80
€ 66,60
€ 74,90

De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 20,00.

Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de basiscontributie 
voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de helft van de 
basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in rekening gebracht. 

Betaling van de contributie 2019
Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in rekening 
gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden betaald uiterlijk per 
31 januari 2019 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten name van SV Fortuna ‘67.

De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2019 onder 
vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het lidmaatschapsnummer. Het te 
incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande contributiebedragen en eventueel de 
bijkomende extra kosten.

Nieuwe leden in 2019 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later moment in het 
jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU (Atletiekunie) en NTFU (Nederlandse Toer 
Fiets Unie).

Extra kosten en loopshirts
Voor nieuwe jeugdleden en leden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 7,60 
vanwege de inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie 
en inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De waarborgsom 
hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter Hellings (voor, tijdens 
of na de training).

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 41,50. Dit bedrag is bedoeld 
voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis loopshirt. Na betaling 
van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op afspraak te ontvangen van Lisan van 
de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 25
november.
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