
Beste Fortunezen, 

 

Bij deze willen wij iedereen kort informeren over de algemene zaken in de vereniging.  

Sinds 17 december 2020 verkeren we wederom in lockdown, en hebben er geen trainingen kunnen 

plaatsvinden, uitgezonderd de jeugd. Gelukkig konden in de afgelopen paar weken een aantal andere 

trainingen ook  weer opstarten zoals bij de loopgroep, wandelaars en deze week bij de Zaaltrimmers 

(buiten). In de komende maanden worden zelfs meer versoepelingen verwacht, dus het zal hopelijk niet lang 

duren voordat we de andere trainingen ook weer gaan opstarten. 

Bij het bestuur zijn in de afgelopen tijd vragen binnen gekomen over de contributies. Graag willen wij hier 

ook duidelijkheid over scheppen. Op 22-11-2020 zijn alle leden geïnformeerd over de contributie en andere 

zaken (zie bijlage ter herinnering).  

Als vereniging heeft Fortuna ’67 natuurlijk te maken met doorlopende kosten. Kosten hebben niet stil 

gestaan in de afgelopen maanden. Dit is vergelijkbaar met een café die ook zijn huur met betalen, maar ook 

geen omzet kan draaien. Nu heeft Fortuna ’67 de contributies nodig om deze kosten te kunnen blijven 

betalen. Naast het feit dat de kosten door blijven lopen, is in de laatste jaren het ledenaantal teruggelopen. 

Hierdoor komt er dus ook minder contributie binnen, en wordt het steeds lastiger om de kosten te blijven 

betalen. Desondanks hebben we de contributie voor 2021 NIET verhoogd om iets tegemoet te komen aan 

uitval van trainingen. 

Het bestuur heeft de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten. Hoewel algemene berichten niet vaak zijn 

gestuurd, zijn er wel activiteiten geweest binnen het bestuur, o.a. herontwikkeling van het sportpark 

Kienehoef, stichting ConFor, enquêtes van de gemeente, zaken rondom het trainingsveld, etc. Mocht iemand 

duidelijkheid willen hebben over de details van deze activiteiten, dan kan dit worden aangevraagd, en zullen 

we uitgebreid vertellen waar het bestuur aan heeft gewerkt in de afgelopen maanden. 

Doordat communicatie binnen het bestuur door Corona heel lastig is omdat voor sommige bestuursleden de 

technische mogelijkheden ontbreken is er veel druk komen te liggen op het Dagelijks bestuur. Daarnaast is 

er een bestuurslid gestopt. Via deze weg, willen wij Johan Verhagen bedanken voor zijn inzet. 

Wij zijn nog steeds opzoek naar nieuwe bestuursleden, die ons willen helpen met verschillende taken. Als je 

geïnteresseerd bent, horen wij dat natuurlijk heel graag!  

 

Mochten er na dit bericht nog vragen zijn, wees vrij deze te stellen. 

 

Wij hopen iedereen zo snel mogelijk weer bij de trainingen te kunnen ontvangen. 

 

Met sportieve groet, 

Het dagelijks  bestuur van S.V. Fortuna ‘67 

Leon Verrijt, Art Vissers en Lidewijde Verbeek 

 


