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Beste Fortunezen, 

De Rijksoverheid heeft op 14 januari 2022 aangegeven dat vanaf zaterdag 15 januari sporten voor 

alle leeftijden weer mogelijk is. Heel goed nieuws voor onze vereniging! 

Alle reguliere trainingen worden weer opgestart! 

Trainingen in groepsverband en onderlinge wedstrijden zijn weer toegestaan op 

sportaccommodaties. Houd tijdens de trainingen tot volwassenen 1,5 meter afstand aan waar dat 

kan. 

Wij gaan er op dit moment vanuit dat er geen beperkingen zijn in de maximum groepsgrootte 

voor het sporten, ook niet voor sporten in het openbare gebied. De komende dagen zullen we 

hiervoor de protocollen moeten afwachten. Voor en na het sporten is er een maximale 

groepsgrootte van 4 volwassenen. 

Buiten sporten kan zonder verdere restricties dus voor de jeugd, Sportief Wandelen, Loopgroepen 

en mountainbiken. 

De kleedlokalen van onze accomodatie blijven open en ook douchen blijft mogelijk QR code 

check is dan wel nodig en in het clubgebouw zijn mondmaskers verplicht. Houd je ook aan de 1,5 

meter afstand en schoonmaken na afloop. 

 

Zaaltrimmers 

Voor de zaaltrimmers geldt dat er een geldige QR code moet worden getoond om toegang te 

krijgen tot de zaal, in principe moet er ook een geldig ID worden getoond. Indien er geen geldige 

QR code kan worden getoond moet helaas de toegang worden ontzegd en kan er dus niet 

gesport worden. We zullen ons aan de regels moeten houden. Verder is een mondmasker binnen 

verplicht. Tijdens het sporten mag het mondmasker af. 

Koffieavonden en -ochtenden 

Deze zijn nog niet mogelijk omdat de horeca niet open mag. 
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Laten we genieten van de nieuwe sportmogelijkheden, maar ook voorzichtig zijn om zo gezond te 

blijven. Houd je dus aan de basisregels. Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Was je handen 

regelmatig en schud geen handen. Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Pas als je op basis van 

deze testuitslag kunt aantonen dat je geen corona hebt, ben je natuurlijk weer welkom bij onze 

club. Bij een quarantaineplicht blijf je vanzelfsprekend thuis tot deze is afgelopen. Test je positief 

op corona? Neem direct contact op met je trainer. 

Namens het Dagelijks Bestuur van SV Fortuna ‘67 

Leon Verrijt, Art Vissers en Lidewijde Verbeek 

 


