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Nieuwsbrief december 2016 

Hercules/Parthenon = “Fortius” 
 
In deze nieuwsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan: mededelingen bestuur, fusienieuws, 
openingstijden kerst en oud en nieuw, nieuwjaarsreceptie, Schapenkoppen Sportpark Reeweg 
Cross, Fortius trainingslopen, worstelsuccessen jeugd, verjaardagskaarten pupillen, vacatures. 
 
Mededelingen bestuur 
- Door het vertrek van een aantal barmedewerkers loopt de openstelling van de kantine gevaar. 
Wil jij de vereniging helpen meld je dan aan als barmedewerker. Dit kan voor een gedeelte van 
de dag, avond, weekend, samen met een ander lid of student. Je hoeft het niet voor niets te 
doen, je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Wel is een verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist. 
Ben je geïnteresseerd dan kan je je aanmelden via 
www.info@herculesdordrecht.nl  
- De verenigingmanager Frank de Visser is al 
enige tijd ziek en de revalidatie zal nog een aantal 
maanden duren. Het bestuur is in overleg met een 
aantal leden om bepaalde werkzaamheden over te 
nemen. V.w.b. het halbeheer zoekt het bestuur 
van de “Stichting Overdekte Accommodatie 
Reeweg” naar vervanging. Frank beterschap. 
- Op 30 december 2016 zullen afgevaardigden van 
de besturen van “Hercules en Parthenon” bij de 
notaris de notariële aktes ondertekenen m.b.t. de 
wijziging van de statuten van Hercules met o.a. de 
naamswijziging en de opheffing van “Parthenon”, waardoor de juridische fusie van de nieuwe 
vereniging “Fortius” een feit is. 
- Op bestuurlijk en vereniging niveau is er nog veel te doen. Een aantal werkgroepen is nog 
bezig, t.w. de werkgroep clubtenue, logo, financiële administratie, ledenadministratie, 
communicatie, inrichtingsplan, vrijwilligersbeleid e.d. 
 
Wat verandert er per 1 januari 2017 
In ieder geval is bij de afdeling atletiek het meeste al veranderd, de trainingen van de baan-en 
wegatleten zijn al samengevoegd, het volgend jaar wordt gezamenlijk in de competitie-en 
wedstrijdploegen deelgenomen onder de naam “Fortius”. Trainingstijden zijn gewijzigd. 
Er zijn geen gescheiden kantines meer. 
De contributies zijn op elkaar aangepast en bij bepaalde categorieën verhoogd of verlaagd. Bij 
Hercules was het gebruikelijk dat de kosten van de wedstrijdlicenties (Atletiek Unie en 
Koninklijke Kracht Sport Federatie) maandelijks bij de contributie werden afbetaald. M.i.v. van 
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2017 is dit niet meer het geval. Eenmalig moeten deze kosten worden betaald. De leden-
administratie heeft alle leden geïnformeerd over de veranderingen via een e-mail of brief. Mocht 
je niets ontvangen hebben dan is het woon-of email adres of niet bekend of gewijzigd. Gaarne de 
verandering doorgeven aan de ledenadministratie www.hercules@pi-ad.nl .Zie v.w.b. de 
contributie pagina 23 van het fusiebesluitdocument. 
http://herculesdordrecht.nl/wp-
content/uploads/2016/10/Fusiebesluitdocument_def_concept_20161019_pdf.pdf 
zie verder alle informatie over het fusietraject van de afgelopen jaren op de webpagina: 
http://herculesdordrecht.nl/category/fusie-herc-parth/ 
 
Openingstijden Kerstdagen 2016, “Fortius Nieuwjaarsreceptie” en “Fortius Nieuwjaarsloop” 
Eind december 2016, rond de kerstdagen en oud en nieuw, gelden gewijzigde trainings-en 
openingstijden. 
Op 3 januari 2017 is de “Fortius Nieuwjaarsreceptie” in de kantine van “Fortius”. Voorafgaande 
wordt de “Fortius Nieuwjaarsloop” gehouden. Alle leden van “Fortius”, dus de voormalige leden 
van Hercules en Parthenon zijn hiervoor uitgenodigd. 
Voor bijzonderheden zie: http://herculesdordrecht.nl/rooster-kerstperiode/ 
 
Vervallen lessen aerobics in december 2016 
In de periode van 26 dec. t/m 3 jan.2016 worden er geen groepslessen gegeven! 
Zie het rooster: http://herculesdordrecht.nl/wp-
content/uploads/2016/11/Rooster_Groepslessen_per_1-12-2016-1.pdf 
 
Schapenkoppen Sportpark Cross 
Op zaterdag 24 december 2016 vindt op het sportpark Reeweg, de “4e Schapenkoppen Sportpark 
Cross” plaats, georganiseerd door “Hercules” in samenwerking met de voetbalvereniging 
“Emma”. Het parkoers is uitgezet langs de randen van het sportpark. Gestreden zal worden bij 
de langste afstand om de “Hans Michels Wissel Bokaal”. 
Wil je deelnemen zie: http://herculesdordrecht.nl/schapenkoppen-sportpark-cross/ 
 
“Fortius trainingslopen” 
De “Fortius trainingslopen” (voorheen de Hercules trainingslopen) staan gepland op 8 januari 
2017 (de afstanden zijn 5, 10, 15 en 20 km) en op 5 februari 2017 (5, 10 en 25 km). Hierin is ook 
opgenomen de loop van de deelnemers “Road to Rotterdam”. Let op de start is gewijzigd, de 
lopen beginnen om 10.00 uur. Inschrijven kan vanaf 08.30 uur in de “Fortius” kantine. 
 
Training marathon Rotterdam 
Er wordt bij “Fortius” weer een trainingsprogramma georganiseerd voor de Marathon van 
Rotterdam van 9 april 2017. Dit trainingsprogramma is toegankelijk voor leden en niet leden. Niet 
leden kunnen tegen een speciaal tarief gedurende 3 maanden meetrainen bij Fortius en gebruik 
maken van alle voorzieningen. 
Meedoen: http://herculesdordrecht.nl/ooit-een-keer-de-marathon-van-rotterdam-lopen/ 
 
Worstel successen 
Ons worsteljeugdlid Jern Joghi heeft deelgenomen aan de worstelwedstrijden te Herning in 
Denemarken. Hij reisde mee met de worstelvereniging “de Halter Utrecht” op uitleenbasis. Hij 
behaalde de 3e plaats. Goed gedaan!  
Zie het verslag: http://herculesdordrecht.nl/wedstrijdverslag-worstelen/ 
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De jeugdworstelaars hebben in hun laatste toernooi onder de naam “Hercules” een flink aantal 
medailles behaald bij het afsluitend toernooi van het jaar te Utrecht. Prima prestaties! 
zie: http://herculesdordrecht.nl/mooie-resultaten-worsteltoernooi/  
 
Verjaardagskaarten pupillen 
Esmeralda van der Velde verraste de pupillen atletiek bij hun verjaardag met een 
verjaardagskaart namens de vereniging. Echter Esmeralda is hiermede gestopt. Welke ouder wil 
dit overnemen? Gaarne aanmelden via: info@herculesdordrecht.nl 
 
Vacatures 
Hercules is een grote vereniging met een groot aantal vrijwilligers. Maar er zijn nog diverse 
functies niet vervuld, zie hiervoor: www.herculesdordrecht.nl/vrijwilligers/vrijwilligers-gevraagd/  
Op dit moment is er dringend behoefte aan vrijwilligers voor de jeugdcommissie atletiek, aan 
kantinemedewerkers, wedstrijdorganisatiecomité baan en leden van de activiteitencommissie. 
Aanmelden bij de verenigingsmanager Frank de Visser, e-mail: vm@herculesdordrecht.nl 
 
Ledenadministratie 
Bij wijziging van naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mail adres e.d. de 
ledenadministratie informeren via het e-mail adres: hercules@pi-ad.nl  
Bij verandering van een sportonderdeel bij Hercules dit ook melden, b.v. naast fitness, atletiek 
gaan beoefenen of andersom. Dit i.v.m. het aan/af melden bij de landelijke koepelorganisaties 
Atletiek Unie en Krachtsportfederatie. 
 
Kopij nieuwsbrief 
Kopij, artikelen, nieuwtjes, foto’s kunnen gestuurd worden naar het e-mail adres: 
redactie@herculesdordrecht.nl Mocht je de nieuwsbrief maandelijks via de e-mail willen 
ontvangen geef je e-mail adres door aan: info@herculesdordrecht.nl  
 

De redactie van Hercules wenst alle leden, vrijwilligers, donateurs, adverteerders, 
sponsoren en medewerkers fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en sportief 

2017 toe. 
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