
Beste Fortunezen, 

 
Zoals jullie mogelijk weten mag het sporten weer worden opgestart onder bepaalde voorwaarden. 
Helaas hebben we wat lang moeten wachten op het protocol van de gemeente, maar nadat deze 
beschikbaar was hebben we direct overleg gepleegd. 
Elk lid wordt door zijn of haar afdeling op de hoogte gebracht onder welke voorwaarden we weer 
starten. De jeugd heeft gelukkig de gehele tijd door kunnen trainen, SW en LG gaan vanaf nu weer 
opstarten. Bij de zaaltrimmers is er nog enige voorzichtigheid, ook deze leden zullen op de hoogte 
worden gehouden. Vanuit Fortuna willen we de zaaltrimmers die graag willen bewegen de 
mogelijkheid bieden om evt aan te sluiten bij SW, maar dan wel graag vantevoren aanmelden. 
In het kort komt het er eigenlijk op neer dat de maatregelen min of meer het zelfde zijn als voor de 
lockdown. 
De belangrijkste uitgangspunten voor de herstart van de trainingen SV Fortuna zijn: 

 Alle hygiëne-maatregelen zijn en blijven van kracht. Voornaamste is dat sporters bij 
klachten thuis blijven.  

 Er wordt gesport in groepjes van maximaal 4 personen (excl. trainer).  
 Er wordt niet gemengd tussen de groepen, sporters blijven de hele training in dezelfde 

groep.  
 Individueel wordt steeds 1,5 meter afstand gehouden. Deze afstand zal ook worden bewaard 

t.o.v. andere weggebruikers en daar waar mogelijk wordt er gekozen voor extra brede 
wegen/paden.  

 Tussen de groepen is steeds voldoende afstand, waarbij een minimum van 10 meter wordt 
aangehouden.  

 Bij aanvang van de training (verzamelen) worden direct de groepjes geformeerd.  

Vanuit Fortuna doen we er alles aan om sporten op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden, 
echter doen we ook een beroep op het gezonde verstand van onze leden. Blijf bij klachten dus thuis 
en als je komt trainen houd dan de 1,5m afstand zelf in de gaten. 

 
Met vriendelijke groet en blijf gezond, 
Namens het bestuur, Leon Verrijt 
 


