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Beste Fortunezen 

Helaas zijn er wederom nieuwe maatregelen i.v.m. corona ingegaan. Wat betekent dit nu concreet 

voor Fortuna? Even een aantal zaken op een rijtje: 

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

Loopgroepen en mountainbiken. 

- De kleedlokalen van onze accommodatie blijven open en ook douchen blijft mogelijk, een 

geldige QR code is dan echter wel nodig. Houd je ook aan de 1,5 mtr afstand en 

schoonmaken na afloop. 

- Indien je geen geldige QR code hebt zul je buiten moeten blijven wachten tot de training 

begint, douchen is dan dus ook niet mogelijk. We vragen om jullie begrip voor deze 

maatregelen, we volgen hiermee het protocol van de gemeente. 

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. 

Koffieavonden en -ochtenden 

Ook voor koffieavonden en -ochtenden geldt dat er een geldige QR code moet worden getoond 

(in principe ook weer met een geldig ID bewijs). De betreffende afdeling is zelf verantwoordelijk 

om deze QR code uit te voeren en geldt zowel voor koffie in de bestuurskamer als voor in de 

kantine. 
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ALV en Nieuwjaarsreceptie 

De ALV staat voor dit jaar gepland op woensdag 15 december en zal plaatsvinden onder de dan 

geldende voorschriften; hiervoor vindt later nog communicatie plaats. De jubilarissen van zowel 

vorig jaar als dit jaar zullen niet tijdens de ALV worden gehuldigd. We hebben een druk 

programma en willen de jubilarissen graag de aandacht geven die ze verdienen. Daarom hebben 

we besloten dat de jubularissen worden gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Deze zal in 2022 

daarom plaatsvinden op een zondag en wel op zondag 2 januari in de middag. Ook hiervoor 

geldt dat deze plaats zal vinden onder de dan geldende voorschriften. Verder communicatie volgt 

t.z.t.. 

Namens het Dagelijks Bestuur van SV Fortuna ‘67 

Leon Verrijt, Art Vissers en Lidewijde Verbeek 

 


