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Trainingen in tijden van Corona 

Zoals wel bekend zijn de regels i.v.m. corona wederom aangepast. Iedereen wil uiteraard graag 

weer zo snel mogelijk starten met trainen en uiteraard willen wij dat ook. Hiervoor zijn we met het 

bestuur en trainers aan het zoeken naar de mogelijkheden om dit verantwoord te laten 

plaatsvinden. We zullen hierbij moeten voldoen aan het protocol zoals dat is opgesteld door 

NOC*NSF en de gemeente Meijerijstad, zoals o.a. max groepsgrootte van 4 personen en min 

afstand van 1,5m. 

Dit betekent dus een behoorlijk aantal beperkingen waar we rekening mee moeten houden, 

waarbij ook bij start en einde van een training aan de eisen moet worden voldaan. 

Zo gauw we hier nieuws over hebben zullen we dat z.s.m. met alle leden delen. We willen echter 

wel duidelijk maken dat we de trainingen alleen zullen starten indien het verantwoord kan. We 

hebben als vereniging nu eenmaal wel een verantwoordelijkheid. 

Voor de Zaaltrimmers is in overleg met de trainers en leden besloten dat het niet verantwoord is 

om met deze kwetsbare groep de trainingen te hervatten. 

Voor de leden onder de 18 jaar verandert er niets, zij kunnen dus gewoon door blijven trainen 

volgens het huidige protocol. 

We begrijpen dat het voor iedereen moeilijke tijden zijn en dat we de trainingen en het 

clubgevoel missen, maar we hopen dat iedereen lid wil blijven zodat we zo snel mogelijk weer 

met zijn allen kunnen trainen en we onze club gezond weten te houden. 

Lidmaatschap  

Door de coronapandemie hebben we allemaal niet zo vaak kunnen trainen als we wilden. Hopelijk 

zijn we wel gezond gebleven.  
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We hopen dat u allemaal lid wilt blijven in 2021, ondanks de pandemie omdat we een leuke 

vereniging zijn.  

Mocht u toch op willen zeggen, dan moet u dat doen voor 25 november 2020 via een mail naar:  

ledenadministratie@fortuna67.nl  

U kunt ook tijdelijk kiezen voor een steunend lidmaatschap voor een bedrag van 20 euro per jaar. 

Mocht u dan in 2021 toch uw sport weer op kunnen pakken dan kunnen wij het lidmaatschap 

meteen omzetten na uw bericht.  

Alvast bedankt voor uw (sportieve) steun. 

 

Voorlopige uitstel Algemene Ledenvergadering tot uiterlijk 1 mei 2021 

De coronapandemie waar we allemaal direct de gevolgen van merken, heeft ook gevolgen voor 

het functioneren van onze vereniging. Momenteel zijn fysieke bijeenkomsten van meer dan 4 

personen niet toegestaan en dit maakt dat het organiseren van een Algemene Ledenvergadering 

in fysieke vorm niet mogelijk is. Het organiseren van een digitale bijeenkomst lukt ons op korte 

termijn niet. 

Op basis van onze statuten behoren we binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een 

Algemene Ledenvergadering te houden. Omdat dit in de huidige situatie een algemeen probleem 

is waar meerdere verenigingen mee te maken hebben, geeft de Corona-spoedwet hiervoor 

oplossingen. Een van de mogelijkheden is om de Algemene Ledenvergadering met maximaal 4 

maanden uit te stellen na de datum waarop de vergadering gehouden zou moeten worden. Dit 

geldt ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Wij hebben daarom besloten om de Algemene 

Ledenvergadering uit te stellen tot uiterlijk 1 mei 2021. Wij hopen dat we tegen die tijd weer wat 

meer ruimte hebben om wel een fysieke bijeenkomst te organiseren.  

Uitstel heeft tot gevolg dat we wel over enkele onderwerpen duidelijkheid willen geven. Het gaat 

hierbij om: 

1. Financiële situatie vereniging 

2. Contributies 2021 

3. Bestuursverkiezingen 

 

1. Financiële situatie vereniging 
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De coronapandemie heeft tot gevolg gehad dat we opnieuw en helaas nog meer dan in 

voorgaande jaren, geconfronteerd zijn met een dalend aantal leden. Daarnaast hebben we 

nagenoeg geen eigen wedstrijden kunnen organiseren. Aan de andere kant zijn er minder kosten 

geweest vanwege de inzet van trainers, gezamenlijke bijeenkomsten en  de huur van onze 

accommodaties. Al met al is onze financiële situatie er niet beter op geworden in vergelijk met 

vorig jaar. Ook voor het komend jaar dreigt opnieuw een exploitatietekort. Gelukkig hebben we in 

eerdere jaren een buffer opgebouwd waarmee we nu de eerste klappen kunnen opvangen. We 

hopen dat we de coronapandemie snel achter ons hebben om daarna weer te kunnen bouwen 

naar een financieel gezonde exploitatie.  

2. Contributies 2021 

Het verhogen van de contributies zien we nu als een onjuist signaal. Bovendien gaat formeel de 

Algemene Ledenvergadering over het aanpassen van de contributies. Derhalve stellen we als 

bestuur voor om vooralsnog de basiscontributies voor 2021 te bevriezen op het niveau van 2020 

en uitsluitend de mutaties op de licentiebijdragen vanuit de Atletiekunie en de NTFU aanvullend 

door te berekenen. 

3. Bestuursverkiezingen 

Een van de andere formele punten waar de Ledenvergadering een stem in heeft, zijn de 

bestuursverkiezingen.  

Per 1 januari 2021 zal 1 bestuurslid aftreden omdat hij zijn lidmaatschap beëindigd t.w. Johan 

Verhagen (bestuurslid voor de loopgroepen). 

Wij respecteren zijn keuze. Namens bestuur en leden bedanken wij hem voor zijn inzet voor onze 

vereniging. 

Daarnaast zijn de volgende bestuursleden aftredend en wel herkiesbaar: 

- Art Vissers (penningmeester)  herkiesbaar voor 3 jaar 

- Job van Mil (zaaltrimmen)  herkiesbaar voor 1 jaar 

- Jos Dekkers (MTB)   herkiesbaar voor 1 jaar 

Omdat we nu dus de herverkiezing niet in stemming kunnen brengen, gaan we ook hier gebruik 

maken van de uitstelmogelijkheid van maximaal 4 maanden. Zodra we komend jaar wel een 

Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren wordt deze bestuursverkiezing alsnog in 

stemming gebracht. Tot die tijd blijven de herkiesbare bestuursleden in functie. 
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Dit betekent dat we nu in het bestuur helaas 4 vacatures hebben en daarom dringend op zoek 

zijn naar versterking. De klus om deze verenging op een goede wijze te besturen kan echt niet 

gedaan worden met een steeds kleiner wordend groepje.  

Hierbij een overzicht: 

Functie Naam 

Voorzitter (vacature) vacature 

Penningmeester Art Vissers 

Secretaris (a.i.) Lidewijde Verbeek 

Zaaltrimmen Job van Mil 

MTB Jos Dekkers 

Sportief Wandelen a.i. vacature 

Trainingscoördinator Leon Verrijt 

WOC vacature 

PR/Communicatie  Marco Verbeek 

Loopgroepen vacature 

 


