
Coronaprotocol sporten 

Zoals bekend zijn vanaf eind september de laatste coronabeperkingen op 

gezamenlijk binnen en buiten sporten vervallen. Al onze groepen zijn 

inmiddels gelukkig weer opgestart. Indien na het sporten gebruik gemaakt 

wordt van een kantine, dan moet je wel een coronatoegangsbewijs laten zien. 

KV Rooi is de exploitant van de kantine in onze accommodatie. Op verzoek van KV Rooi is 

afgesproken dat we vanwege bezettingsproblemen voor de kantine bij KV Rooi, gebruik gaan maken 

van de koffie- en theevoorziening in onze bestuurskamer voor de koffiecohtenden/avonden. Daar waar 

er eventueel wel voldoende bezetting van barpersoneel aanwezig is kan er in overleg met genoemde 

bezetting mogelijk toch gebruik gemaakt worden van de kantine, waarbij genuttigde consumpties dan 

wel voor eigen rekening zijn. Voor vragen hierover kun je terecht bij het bestuur en de trainers. 

Bezetting bestuur 

De te beperkte bezetting in ons bestuur is een blijvende zorg voor het 

bestuur. We hebben nu vacatures op meerdere plekken en dit betekent dat er 

(te) veel werk ligt op maar enkele schouders. Job van Mil is recent gestopt 

als bestuurslid namens Zaaltrimmen. We zijn blij dat zijn plek zal worden 

ingenomen door André Schrurs. We horen het graag als er leden zijn die ons 

hierin willen helpen. Wij nodigen vooral onze leden van SW uit om deze tak in het bestuur te vertegenwoordigen 

zodat zij ook de aandacht krijgen die zij verdienen. 

 

Rabo Clubsupport 

Een oproep aan al onze leden die lid zijn van de Rabobank om hun stem op 

onze vereniging uit te brengen. Vooral met het oog op het vorige onderwerp, 

willen we het extra geld dat we hiervoor krijgen inzetten om te investeren 

in versterking van ons bestuurlijk kader. 

 

Jaarvergadering 

Zoals het er nu naar uitziet mogen we als vereniging weer fysiek bij elkaar 

komen. Onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen hebben we een datum 

vastgelegd voor onze jaarvergadering. Deze zal zijn op woensdag 15 december 

om 19.30 uur in onze accommodatie. We hebben veel te bespreken na 2 jaar. We 

verwachten dat we medio november de agenda gaan versturen.  

 

Jubilarissen 

We hebben inmiddels een lijst van 15 leden met een 25, 40 of zelfs 50 jarig 

lidmaatschap. We willen dit graag samen vieren en hier ook gepast aandacht 

aan geven. Omdat onze jaarvergadering al vol zit met allerlei onderwerpen 

lukt het niet om deze jubilarissen dan de aandacht te geven die zij 

verdienen. We hebben daarom het voorstel om de jubilarissen tijdens onze 

nieuwjaarsreceptie in het zonnetje te zetten. Zodra we weten wanneer deze 

zal plaatsvinden, zullen wij dit melden. 

 

Lidmaatschap  

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

zijn we wel gezond gebleven.  

We hopen dat u allemaal lid wilt blijven in 2022, ondanks de pandemie omdat we een leuke vereniging zijn.  

Mocht u toch op willen zeggen, dan moet u dat doen voor 25 november 2021 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 

2022 toch uw sport weer op kunnen pakken dan kunnen wij het lidmaatschap meteen omzetten na uw bericht.  

Alvast bedankt voor uw (sportieve) steun. 

 

 


