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Corona maatregelen blijven van kracht bij 

“Fortius” 

Wij moeten alert blijven op het voorkomen van de 

verspreiding van het coronavirus. De regels uit de 

plannen van aanpak “Verantwoord sporten Fortius”, 

“Verantwoord sporten loopgroepen” en 

“Verantwoord sporten worstelen” blijven 

onverminderd van kracht, alsmede de RIVM 

maatregelen!!! 

  

 Dringend advies om bij griep, verkoudheid, 

hoesten, koorts of iets dergelijks en indien deze 

verschijnselen bij huisgenoten voorkomen, thuis te 

blijven. Bij twijfel over besmetting kan contact 

worden opgenomen met de GGD voor een test. 

Voor jezelf bijhouden wanneer er gesport is. 

Handen wassen. Er zijn voldoende desinfecterings 

middelen aanwezig. 

Houd je aan de 1 ½ meter afstand! 

  

 

Het bestuur is zich ervan bewust dat de corona 

maatregelen beperkingen en ongemakken met 

zich meebrengen, echter wij kunnen ons niet 

veroorloven om hiervan af te wijken. Mocht er 

controle komen en er worden overtredingen 

geconstateerd of een lid kan besmet raken dat 

herleidbaar is naar “Fortius”, dan kan het zomaar 

gebeuren dat het complex tijdelijk gesloten 

wordt. 

Het bestuur hoopt dat de leden begrip hiervoor 

hebben. Deze situatie zal zeker nog lange tijd 

duren, zolang er nog dagelijks besmettingen zijn. 

De hoop is gevestigd op het beschikbaar zijn van 

een vaccin, het lijkt erop dat dit mogelijk pas in het 

begin van 2021 zal geschieden??? 

  

 

Op 15 juli 2020 heeft de Algemene 

Ledenvergadering plaatsgevonden. Zie voor het 

uitgebreide verslag de website: 

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-

oud/1877-verslag-algemene-ledenvergadering-15-

juli-2020 

  



 

 

 

Groepslessen 

Per 1 september vinden de groepslessen weer 

plaats in de leszaal en niet meer in grote sporthal. 

Dit als gevolg van huur verplichtingen van de 

sporthal. 

De groepslessen zijn gelimiteerd tot 20 

deelnemers per les. Zie voor uitgebreide info: 

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-

oud/1875-beperkte-toegang-groepslessen-niet-

iedereen-kan-meedoen 

Er wordt nog onderzocht over de uitbreiding van 

de lesmogelijkheden, zodat er meer spreiding kan 

plaatsvinden. 

  

 

Fitness 

De fitness vindt ook weer plaats in de eigen 

ruimte. Een aantal apparaten is verwijderd en een 

aantal is afgeplakt om de 1½ meter te waarborgen. 

Ook hier is het aantal sporters gelimiteerd tot 20. 

Het verzoek is om niet uitgebreid te sporten, zodat 

anderen ook een kans krijgen. Mogelijk komt een 

andere dag of tijdstip beter uit. Er zijn ruimere 

openstellingen, ma t/m vr van 09.00 tot 22.00 uur, 

za 9.30 tot 11.30 uur en zo 10.00 tot 13.00 uur. Voor 

aanvang de handen wassen en na gebruik toestel 

of materiaal desinfecteren. Er zijn voldoende 

middelen aanwezig. 

  

 

Atletiek, Nordic Walking, Sportief wandelen 

De huidige regeling m.b.t. de trainingen van de 

baanatleten wordt gecontinueerd, dus 

verzamelen aan de westzijde van de sporthal en 

niet uitzwermen over de accommodatie. Publiek 

en ouders zijn toegestaan en blijven bij het hek 

voor de sporthal staan en houden 1½ meter 

afstand. 

V.w.b. de wegatletiek, ook de huidige regeling 

blijft van toepassing, dus verzamelen aan de 

achterzijde van de sporthal of op een afgesproken 

locatie. Er wordt niet meer strikt gehouden aan de 

aanvangstijden, deze kunnen in overleg met de 

trainers en atleten worden bepaald. Wel duidelijk 

afspreken dat de atleten zich bij hun trainer 

verzamelen en daarbij 1½ meter afstand houden. 

  

 Worstelen, kickboksen, kick fun & boxing 

De leden van deze afdelingen sporten weer binnen. 

Ook hier handen wassen, desinfecteren materiaal. 
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De kleedkamers en doucheruimtes zijn open, 

echter in het kader van de 1½ meter kunnen er 

slechts 2 personen tegelijk douchen en 6 

personen per kleedkamer aanwezig zijn. 

  

 De verbouwing van de kantine is nog in volle 

gang. Een datum voor de opening is nog niet 

bekend. Een aantal zaken waar aandacht voor 

wordt gevraagd.  

Bij openstelling zal ook het aantal personen in de 

kantine worden gemaximaliseerd. Zitplaatsen 

zullen op 1½ meter van elkaar worden geplaatst. 

Er komt een uitgifte loket, waar de consumpties 

kunnen worden besteld. Onnodig heen en weer 

lopen is niet toegestaan. Betalingen kunnen alleen 

via het pin apparaat plaatsvinden. 

  

 

Afsluiting brug sportpark Reeweg, 

Halmaheiraplen is beeindigd. 

De route via het Halmaheira plein is weer 

beschikbaar. Het verzoek is om hiervan zoveel 

mogelijk gebruik te maken ter ontlasting van de 

parkeerplaats aan de achterzijde van de sporthal. 

Dit is ook het verzamelpunt voor de loopgroepen. 
Zie ook de website: www.fortiusdrechtsteden.nl  

 


