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Van de voorzitter 

Op naar de finale! 

We gaan inmiddels richting het einde van het jaar. Op weg naar de 

finales van ons jubileumjaar!  

De vakantie ligt inmiddels alweer een tijdje achter ons, maar dit is 

ons eerste clubblad sindsdien. Dus hebben we nog een terugblik te 

goed van de jeugdactiviteit. Zoals reeds in het vorige clubblad 

aangekondigd, zou dat een echt spektakelstuk worden. En niets was 

minder waar! Na vele uren van voorbereiding heeft ook deze 

commissie er iets moois van gemaakt: ‘s Morgen was er de Athletic 

Arena van de atletiekunie waarbij alle jeugd uit de Meijerijstad op 

een leuke en speelse manier kennis kon maken met atletiek, prachtig 

om te zien! In de middag was er een leuke activiteit voor onze eigen 

jeugdleden afgesloten met een geslaagde BBQ. Wederom complimenten aan iedereen die heeft 

meegeholpen! 

En nog meer goed nieuws voor onze jeugdafdeling, dankzij een bijdrage van de Rabobank is het 

geld bijeen voor de aanschaf van een hoogspringmat. Helaas is er wat tegenslag geweest met de 

afronding van de aanschaf maar dat lijkt inmiddels opgelost, zodat we kunnen beginnen met de 

voorbereidingen voor de aanleg, tesamen met de aanleg van een verspringbak. Wordt dus 

vervolgd. 

Op 3 september was er de Oriëntatie fietstocht voor de hele familie, afgesloten met een 

heerlijke BBQ. Helaas was ik zelf verhinderd om deel te nemen, maar ik heb toch even de sfeer 

kunnen proeven. Mede daar op afgaande als ook de reacties van de deelnemers was ook dit een 

zeer geslaagd evenement.  

Zoals de titel al aangeeft: op naar de finale! We hebben nog 2 geweldige activiteiten gepland 

staan voor dit jaar, op 5 november onze 3e Marathon van Rooi! Daarvoor zijn de voorbereidingen 

in volle gang en ik weet zeker dat dat allemaal goed gaat komen dankzij de inzet van velen! De 

inschrijvingen stromen inmiddels binnen en we hopen uiteraard op vele deelnemers. Mocht je nog 

interesse hebben of mensen weten: er zijn nog aan aantal groepen of deelnemers die nog een 

extra hardloper kunnen gebruiken. En mocht je voor die dag nog geen plannen hebben: hulp is 

altijd welkom! Dus geef je op. 

En als klap op de vuurpijl staat op zaterdag 9 december de feestelijk afsluiting van ons gouden 

jubileumjaar gepland met een receptie voor alle oud-leden en ereleden van Fortuna gevolgd door 

een feestavond voor alle leden met hun partner in de Beckart. Men is volop bezig om alle oud-

leden inclusief hun huidige adres te achterhalen, dus mocht je tips hebben: meld het! We 

proberen echt iedereen te bereiken, maar we weten ook dat dit een helse karwei is. 

Het beloofd in ieder geval een geweldige afsluiting te worden, ik hoop dan ook dat ik zoveel 

mogelijk van jullie terug zie tijdens de Marathon van Rooi en op de feestavond. 

Met sportieve groet, 

Leon Verrijt 

Voorzitter a.i. S.V. Fortuna ‘67 
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Bestuur en Organisatie  

Bestuur: 
Voorzitter a.i.             Leon Verrijt                tel. 0413 479492      voorzitter@fortuna67.nl  
Secretaris a.i.  Lidewijde Verbeek tel.0413 477635      secretaris@fortuna67.nl 
Penningmeester  Art Vissers   tel.0413 478218      penningmeester@fortuna67.nl 
Trainingscoördinator.  Leon Verrijt   tel.0413 479492      leon.verrijt@hetnet.nl 
Trimmen   Hendrikje Damen  tel.0413 472215      h.g.damen@kpnmail.nl 
Wed.Org.Com.  vacature  
Vrijwilligerscoörd. a.i. Cor van Erp  tel.0413 474622      vrijwilligerscoordinator@fortuna67.nl 
Mountainbike   Jos Dekkers   tel.0413 478005      josdekkers@hotmail.com 
Sportief wandelen  George Zoontjens  tel.0413 476748      geozoo@zonnet.nl 
Jeugd    Lidewijde Verbeek  tel.0413 477635      hlverbeek@hetnet.nl 
 
Trainers: 
Jeugdloopgroep  Patrick Sanders  tel.06 51043336      patsan80@hotmail.com 

Irene van der Velden tel. 06-15206605     irene.vd.velden@zonnet.nl  
 
Loopgroep   Jos Dekkers   tel.0413 478005      josdekkers@hotmail.com 

Toine van Erp   tel.0413 477664      erpoll@chello.nl 
Leon Verrijt   tel.0413 479492      leon.verrijt@hetnet.nl  
Antoinette v.d. Laar    tel 06 36055954      antoinettevandelaar@home.nl  
Patrick Sanders  tel.06 51043336      patsan80@hotmail.com 

 
Sportief wandelen  Ans Lamers   tel.0413 475130      anslamers@schulpen.org 

Maria van Weert  tel.0413 475559      jamaroki@kpnmail.nl  
George Zoontjens  tel.0413 476748      geozoo@zonnet.nl 
 

Zaaltrimmers   Lianda de Vos   tel.0413 476013      liandadevos@chello.nl 
Ilona van der Heijden  tel. 06 52641691     ilonaheij@hotmail.com 
Mieke Daniëls   tel.06 29230950      mieke.daniels@home.nl 
 

Wedstrijd Organisatie Commissie: 
Voorzitter   Pierre Lardenois  tel.0499 477687      p.lardenois@chello.nl 

  
Mountainbike: 
Secretaris  Marjan v.d. Bersselaar tel.0413 478866     eric.marjan@hetnet.nl 

  
Jeugdcommissie: 
Voorzitter   Peter Hellings   tel.0413 478463      peterhellings@planet.nl 

    
Wedstrijdsecretarissen: 
Thuiswedstrijden:  Jeffrey van Hout  tel. 06 54320946     thuiswedstrijden@fortuna67.nl 

 
Uitwedstrijden:  Peter Hellings   tel.0413 478463      uitwedstrijden@fortuna67.nl  

 
Ledenadministratie:  Lidewijde Verbeek  tel.0413 477635      ledenadministratie@fortuna67.nl 
 
Redactie clubblad:  Patrick Sanders  tel. 06 51043336     clubblad@fortuna67.nl   
 
Feest- en Felicitatiecommissie: (lief en leed) 

Diny Damen  tel. 0413 472215     g.c.damen@kpnmail.nl 
Clasine Oude Ophuis tel. 0413 474302     clasineoudeophuis@upcmail.nl  
Lidewijde Verbeek  tel. 0413 477635     hlverbeek@hetnet.nl  
Rikie Huyberts  tel. 0413 476992     w_huyberts@hotmail.com  

Rabobank IBAN nummer penningmeester NL89 RABO 013.82.12.783 
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De Neep Hool 

Fortuna ’67 heeft niet alleen leden met sportieve talenten, maar ook acteertalent is in onze 

vereniging in ruime mate voorhanden. 
Dat bleek op zaterdag 10 juni toen TV Meierij opnames maakte voor een historische 

documentaire. Enkele hardlopers van Fortuna ’67 waren gecast voor een rol in deze productie. 

Wij troffen de filmcrew bij Camping de Graspol in Nijnsel. Na enige uitleg over het script, het 

scenario en de log line togen wij in hardlooptenue naar de filmset.  

Tijdens de opnames volgden wij nauwkeurig de aanwijzingen van de regisseur op. Deze man was 

niet snel tevreden. Een bepaalde scene moest enkele keren worden overgedaan, uiteraard niet 

vanwege aanmerkingen op ons acteerwerk maar omdat de timing van de hoofdrolspeler niet bij 

ons aansloot. 

Het script beschreef dat wij meerdere rollen moesten spelen met verschillende kleding. 

Halverwege de middag moesten wij daarom, zoals dat in filmjargon heet, “uit de kleren”. 

Wanneer een gerenommeerd acteur voor een film “uit de kleren” moet, staat dat als groot 

nieuws in de roddelbladen. Voor ons is die ophef niet nodig; wij als sportlieden vinden het de 

gewoonste zaak van de wereld om af en toe eens “uit de kleren” te gaan. Dat deden wij dan ook 

zonder gêne in de fitness ruimte van de camping. 

Het tweede deel van de opnames verliep nog vlotter dan het eerste. Als volleerde acteurs 

vervulden wij onze rollen in het prachtige decor van het groene Dommeldal. Na de opnames 

namen wij nog een drankje op de Graspol en verlieten daarna de zeer tevreden filmploeg. 

 

De documentaire waarin wij speelden, is getiteld De Neep Hool en maakt deel uit van de 

documentaireserie Bankgeheimen. Nog geen maand na de opnames, op zaterdag 1 juli, waren wij 

te gast voor de première van deze serie. Omgeven door vele andere sterren schreden wij over de 

rode klinkers (een rode loper ontbrak) naar de ingang van de Knoptoren waar wij in stijl werden 

ontvangen. 

De ceremonie begon met enkele toespraken, waarin alle acteurs uitgebreid werden bedankt voor 

hun onbaatzuchtige en professionele bijdrage. Daarna werd een gigantische taart aangesneden, 

waarin de sleutel tot de Bankgeheimen verstopt was. Er was geen tijd om álle documentaires uit 

de serie te tonen en daarom werd één van de episodes op het witte doek gebracht. Gekozen was 

voor – hoe kon het ook anders - de Neep Hool.  

 

Wil je weten wie de Fortunezen zijn die in deze filmproductie schitteren, kijk dan op 

www.bankgeheimen.com. 

 
 
 
 

http://www.bankgeheimen.com/
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Samenloop Voor Hoop. 
 
Op 1-2 September wordt er in het centrum van Rooi een 24 uurs wandelmarathon gehouden. 
Om geld bij elkaar te wandelen in team verband voor het Kankerfonds. 
Als gehele vereniging van SV Fortuna 67 zou dit een mooi doel zijn voor het jaar 2018. 
Het zou mooi zijn als iedere afdeling een team zal afgevaardigden op dit weekend. 
Pols maar eens in jullie afdeling of er belangstelling is voor dit sportief evenement. 
Ik zal als contact persoon fungeren binnen de vereniging, en verdere info volgt. 
Groeten George Zoontjens 

 

 

 

 

De SW assistenten nemen de leiding. 
 
De nieuwe assistenten hebben in de zomer perioden, op de laatste 
training van de maand een route verzorgt. De start was dan buiten 
de kern van Rooi in hun eigen vertrouwde buiten gebied. 
Zo verzorgde Ingrid vanuit Olland een wandeling in de Geelders. 
Cisca vanuit de Boskant en met Hans gingen we de Vresselse bossen 
ontdekken. Tonnie en Martien verzorgden vanuit Schijndel het 
Wijbosche broek en de schaapskooi. Met Will tokken we door de 
Eerdse bossen en stonden op het hoogste punt van Meierijstad de 
Vlagheide. Op deze tochten mochten we de andere en mooie natuur 
ontdekken in de omgeving van Rooi. Ook afgesloten met Koffie en 
thee en een gezellig onder ons zijn. Assistenten bedankt voor jullie 
inzet. Wil je meer zijn bekijk de foto's op onze Fortuna site. 
Groeten George 
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De Pen door ……………… Renske van de Sande 

Hallo ik ben Renske van de Sande, 

Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8.  

Ik woon op de Kienehoef met mijn 2 zussen, mijn vader en mijn moeder. 

Mijn oudste zus Fleur zit sinds kort ook bij Fortuna, net als mijn vader en ik. 

Ik vind de trainingen het leukst, vooral als we op de baan of in de bossen gaan trainen. 

Sinds kort train ik ook op maandag, dat is super gezellig. 

Verder houd ik van buiten spelen met mijn zussen, gamen op mijn Xbox en YouTube filmpjes 

maken. 

Dus allemaal abonneren op mijn kanaal. 

https://www.youtube.com/channel/UCf2G-5tLLCQGvBZB-VmzZtg 

Groetjes van Renske 

 

 

 

 

Ik geef de pen door aan Iris Vulders 

 

https://www.youtube.com/channel/UCf2G-5tLLCQGvBZB-VmzZtg
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Van de ledenadministratie: 
 
Iedereen die het lidmaatschap voor Fortuna ’67 wil beëindigen of wil wijzigen kan dit doen door 
een mailtje te sturen vóór 25 november 2017 naar de ledenadministratie 
ledenadministratie@fortuna67.nl Wanneer niet tijdig is opgezegd loopt het lidmaatschap nog 
een jaar door. 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom Nieuwe Leden 

De afdeling Sportief wandelen heet dit nieuwe lid hartelijk welkom: 

Nelle van Vlokhoven 

 

De afdeling Zaaltrimmen heet deze nieuwe leden hartelijk welkom: 

Ineke Sanders    Ineke maakt de overstap van Loopgroep naar Zaaltrimmen 

Huub van der Schoot  Huub is ook al lid van MTB 

 

De afdeling MTB heeft dit nieuwe lid hartelijk welkom: 

Bart van de Sande    Bart is ook al lid van de Loopgroep 

 

mailto:ledenadministratie@fortuna67.nl
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Woensdag avond training 
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Activiteiten jeugdloopgroep 

In ons jubileumjaar heeft de jeugd ook een extra activiteit 

gehad. In de ochtend hadden wij de Athletic Arena opstaan, 

waar we verschillende atletiek onderdelen zoals 

hoogspringen en kogelstoten konden doen. Iedereen mocht 

aan deze activiteit meedoen en het was een zeer geslaagde 

ochtend. Later die dag hadden we een soort van speurtocht 

waarbij je spelletjes moest doen in het park met bijna al 

onze jeugdleden. Een gezellige barbecue maakt deze dag 

helemaal af.     

 

Ik zit nu al 6 jaar op hardlopen en 

wat voor mij ieder jaar weer het 

hoogtepunt van het hardloopjaar is, 

is het Fortunakamp. Dit jaar gingen 

we niet kamperen, maar zaten we 

op een kampaccommodatie vlakbij 

het bos. We hadden veel geluk met het weer en konden onze 

activiteiten allemaal buiten doen. Veel vrije tijd tussen de activiteiten 

geeft iedereen de ruimte om met elkaar te praten en spelletjes te doen. 

Na ieder kamp lijkt onze jeugdgroep hechter te worden en ik heb nu al 

zin in het volgende Fortunakamp!     

 

Ook zit ik in het jeugdteam van Fortuna ’67 die de estafette 

gaat lopen. We trainen extra en zijn erg gedreven om een 

goede tijd neer te zetten. Ik denk dat we het jongste team 

dit jaar zijn die de marathon gaat lopen, met ons jongste 

teamlid die 12 jaar oud is en ons oudste teamlid van 16 jaar.  

 

Al deze geweldige activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de trainers, vrijwilligers en 

ouders die mee hebben geholpen. Bedankt! 

Guus van Kessel.  
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De Pen door ………………………Bart Lathouwers 

Elk nummer van de Fortunabode mag een lid zich voorstellen aan de club. 

Toen Johan de Koning mij vroeg of hij de pen aan mij mocht doorgeven, heb 

ik meteen ingestemd. Even voorstellen dus. Ik ben Bart Lathouwers, 54 lentes 

jong en ik doe al mijn hele volwassen leven aan hardlopen. Ik heb dit vroeger 

met vrienden gedaan vanuit Scouting, waar ik jarenlang lid van ben geweest. 

Daarna heb ik lange tijd alleen gelopen. In 2005 ben ik getrouwd, en degenen 

onder u, die goed kunnen rekenen,  zien dat ik me netjes aan de regel “trouw 

niet voor je 40 bent” heb gehouden. Samen met Brechje hebben we 2 

kinderen, Eva van 12 en Johan van 9. Ik ben erg blij met Brechje en onze 

kinderen, maar vanwege het werk bij DAF Trucks in Eindhoven en het gezin 

had ik de laatste jaren steeds vaker een reden om het hardlopen uit te stellen. 

En van uitstel komt afstel, en daarover had ik uiteindelijk geen goed gevoel. 

Toen een collega van mij, Anique, zei dat ze bij Fortuna wilde gaan, en vroeg 

of dat misschien ook iets voor mij was, heb ik ingestemd. En daar heb ik geen 

spijt van. Ik loop sinds augustus 2016 mee met groep 2 en ik beleef er erg veel plezier aan. Voor mij is dit 

voldoende “stok achter de deur” om het hardlopen door te laten gaan en het is erg motiverend en gezellig om 

met een groep te lopen. Ik sla bijna geen enkele training over op maandag en woensdag, en ik hoop dit nog 

heel veel jaren te mogen en kunnen doen. Bij deze dank aan de groep en vooral ook aan de enthousiaste 

trainers. 

 

 

Ik geef de pen door aan… Anique van de Ven 

 

 

 

 

    
                                                 Glaszettersbedrijf – Glashandel B.V 

Past. Smitsstr. 58 
5491XP Sint-Oedenrode 
Telefoon 0413-477512 
Mobiel  0653241679 
Telefax 0413-477637  

            Weet u wel 
Niet alleen bij S.V. Fortuna ’67 lopen wij snel 
Ook u kunt bij ons binnen lopen 
Om nieuw glas te kopen. 
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Hardloopkamp 2017 

Het thema dit jaar was superhelden. Hier waren de teams en de 

spellen op gebaseerd. Er waren 4 teams: Batman, superman, 

spiderman en the incredibles. Met je teamgenoten ging je dit kamp 

strijden voor de winst. Dit kon je doen aan de hand van spellen. Ook 

was gezelligheid en sportief zijn erg belangrijk. De teamleiders 

waren erg aardig en grappig . zo was een van de ouders de hele dag 

verkleed als spiderman en ging hij helemaal mee in zijn rol. Dit zag 

er erg komisch uit.  

Er waren verschillende spellen, zoals een quiz en levend ganzenbord. Naast de spellen waren er ook andere 

activiteiten georganiseerd. De spooktocht is daar een goed voorbeeld van. De activiteiten waren goed 

georganiseerd en erg leuk. Mijn favoriet was kraak de code, omdat dit erg uitdagend was en veel kennis 

vereiste.  Natuurlijk had je nog genoeg tijd voor jezelf om andere activiteiten te doen, zoals CUP spelen of 

skippybal-bal.  

Het hardloopkamp 2017 was geweldig. 

Doordat iedereen goed met elkaar 

overweg kon, was de sfeer erg gezellig 

en verwarmend. Je kreeg het gevoel 

alsof we één grote familie waren. Het 

weer was ook beter dan verwacht. Dit 

was erg voordelig. Bijna heel het kamp 

konden we ons buiten vermaken met 

verschillende spellen.  Ik hoop dat alle anderen net zo genoten hebben als ik en 

ook veel zin hebben in het volgende hardloopkamp. 
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Van Happen Containers traint met sportvereniging Fortuna '67 

 

Ook dit jaar lopen de medewerkers van Van Happen Containers weer mee met de 

marathon van Eindhoven. Om zich goed voor te bereiden op de marathon trainen zij 

mee met de loopgroepen van sportclub Fortuna '67. 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Van Happen Containers erg 

belangrijk. Het investeren in een gezonde en bewuste levensstijl van medewerkers 

doet de organisatie dan ook graag. Het ondersteunen van een sportvereniging is daar 

ook een onderdeel van. Door een sponsorovereenkomst met Fortuna '67 aan te gaan 

motiveert Van Happen Containers medewerkers om meer te sporten en bewegen. 

 

Fortuna '67 is een enthousiaste sportclub met veel sociale contacten en professionele 

begeleiding. Hardlopen is een groot onderdeel van 

de club Fortuna '67. Er zijn verschillende 

loopgroepen met gediplomeerde trainers. Zo is er 

voor iedere loper een passend niveau. ‘Van Happen 

Containers vindt Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) belangrijk en streeft daarom 

naar duurzame relaties met sportverenigingen die 

voordelen bieden voor beide partijen. Dit is hier een 

mooi voorbeeld van’, aldus Edward van Acht.  
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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2016 
 
Woensdag 14 december 2016; aanvang 19.30 uur accommodatie Zwembadweg 
 
Aanwezig : 66 leden incl. bestuursleden (zie bijlage; presentielijst) 
 
1. Opening  
 
Jorrit Dekkers (voorzitter) opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
Hij licht toe dat dit zijn laatste ALV is omdat hij aftreedt als voorzitter en bestuurslid. Hij heeft met 
het bestuur afgesproken dat hij wel de hele vergadering voorzit omdat er geen vervanger is 
gevonden. 
Hij leest de afwezigen met bericht van kennisgeving voor (23). 
 
Huishoudelijke mededelingen: 
 De bestuursverkiezing vindt plaats middels schriftelijke stemming. Hiervoor worden stembriefjes 

uitgereikt. Aansluitend aan deze stemming is er een korte pauze. 
 Tijdens de pauze kan men schriftelijk vragen indienen voor de rondvraag. 
  
Er is geen post m.b.t. jaarvergadering binnengekomen m.u.v. de afmeldingen en 2 voorstellen van 
leden die behandeld worden bij agendapunt 9. 
 
2. Jaarverslagen 
 
Het verslag van de vergadering van 16 december 2015 wordt zonder verdere opmerkingen of 
aanvullingen goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging en het verslag 
wordt door het bestuur ondertekend. 
 
Hierna leest de secretaris het verenigingsverslag 2016 voor. Het verslag is een samenvatting van 
de afzonderlijke verslagen die ingebracht zijn door de afdelingen. Het verslag zal worden 
gepubliceerd in het clubblad. 
De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag en de diverse 
afdelingen voor hun inbreng. 
 
3. Toelichting kasverslag en begroting en vaststelling contributie 2017 
 
Kasverslag: 
De penningmeester geeft een toelichting op het uitgereikte financiële verslag 2015/2016.  
We sluiten het boekjaar met een positief resultaat van € 1.691,79. 
We hebben extra resultaat door opbrengsten uit acties die we niet hebben begroot zoals opbrengst 
voor groenonderhoud, Grote Clubactie, Jumbo actie en Hart voor Elkaar van de Rabobank. 
We hebben ook meer uitgaven dan begroot doordat we de incidentele opbrengsten vanwege het 
groenonderhoud en de acties Jumbo en Rabobank hebben gereserveerd voor het jubileum. 
 
Al met al kunnen we constateren dat we een financieel gezonde vereniging zijn. 
 
Kascontrole: 
De kascontrole is uitgevoerd door Harry Verschueren en Ingrid Aarts. De kascontrolecommissie 
heeft geen onvolkomenheden en/of fouten geconstateerd. Bij deze wordt de penningmeester voor 
het boekjaar 2015/2016 gedechargeerd. 
Overeenkomstig de statuten is Harry Verschueren aftredend en niet herkiesbaar. 
Ingrid Aarts gaat haar 2e jaar in. Peter Smulders was reserve lid en wordt nu benoemd in de 
kascontrolecommissie. 
 
Ad van der Heijden stelt zich beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie. 
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De penningmeester meldt nog dat de recente opbrengst van de actie Hart voor Elkaar van de 
Rabobank voor onze vereniging € 688 bedraagt. 
 
Begroting: 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het boekjaar 2016/2017. 
Grote aanpassingen t.o.v. voorgaande jaren zijn: We hebben besloten de opbrengsten van de 
groenvoorzieningen en Hart voor Elkaar actie structureel opgenomen in de begroting. 
 
Door een flinke daling van het ledenaantal (- 30) gaan de contributie opbrengsten omlaag. Dat geeft 
problemen voor de dekking van de kosten. Zoals aangegeven kunnen we wat opbrengsten 
structureel in de begroting opnemen. Dit is echter niet voldoende. 
Daarom willen we dat compenseren door een trendverhoging van de contributies van afgerond 
1,5%. 
Dit wordt aan ALV voorgesteld.  
 
Vaststellen contributie 2017: 
Gelet op het sluitend maken van de begroting wordt voorgesteld om dit jaar een trendmatige 
verhoging van afgerond 1,5% in te voeren voor de verschillende contributies.  
Gemiddeld betekent dit, afgezien van de aanpassingen van de bijdragen voor AU en NTFU, een 
gemiddelde stijging van € 1,00. Het contributievoorstel wordt met algehele instemming 
aangenomen. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Volgens rooster zijn aftredend Jos Dekkers. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. 
Verder zijn voorzitter Jorrit Dekkers en Nico de Bruin aftredend. Zij stellen zich niet meer 
herkiesbaar. Vanuit het bestuur wordt George Zoontjens voorgedragen als opvolger voor Nico 
namens Sportief Wandelen. Helaas hebben we voor een voorzitter geen kandidaat gevonden. Jorrit 
geeft aan dat dat erg jammer is i.v.m. het komend jubileumjaar. We hopen dat leden zich beraden 
over kandidaten voor een voorzitter. 
Er is nog steeds een vacature in het bestuur voor Pierre Lardenois als bestuurslid WOC. Pierre blijft 
zijn taken uitvoeren tot de opvolging ingevuld is; voor deze functie is een vacature geplaatst in het 
clubblad. 
Verder zijn de vacatures voor een PR en Communicatiefunctionaris en voor secretaris nog niet 
vervuld.. Vanuit de leden zijn voor de bestuursfuncties geen tegenkandidaten aangemeld. 
 
Jorrit verwijst naar de artikelen uit de statuten m.b.t. de stemming. Hierna wordt een tijdelijk 
stembureau benoemd: Ingrid Jansen en Rob van Nunen. Na schriftelijke stemming wordt Jos 
herkozen en George wordt gekozen. 
  
6. Jubileum 2017 
Ad van de Laar geeft een presentatie als voorzitter van de jubileumcommissie over de geplande 
jubileumactiviteiten voor 2017. Via onze website en lokale media wordt er voor gezorgd dat de 
activiteiten breed bekend worden. 
 
7. Huldiging jubilarissen en afscheid verenigingsfunctionarissen 
Dit jaar hebben we 7 jubilarissen die 25 jaar lid van onze vereniging zijn. 
Dit zijn: Sjan van de Kerkhof, Jorrit Dekkers, Job van Mil, Henk Pennings, Henk Heijmans, Henry 
Wijffelaars en Piet van Engeland (niet aanwezig). 
Zij worden toegesproken en bedankt met een bloemetje en een cadeaubon. 
Verder bedanken we Harry Verschueren, die gaat stoppen als trainer SW voor zijn inzet door de 
jaren heen. Hij ontvangt een bloemetje. 
En we bedanken Nico en Jorrit voor hun bestuurstaken. Ook zij ontvangen een bloemetje. 
 
8. Overige mededelingen van het bestuur 
Beleidsplan 
Jorrit licht toe dat er een beleidsplan is dat binnenkort in het clubblad wordt gepresenteerd. Aan 
allen de oproep om op het beleidsplan te reageren bij bestuur.  
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Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie is op zondag 15 januari om 14.00 uur i.v.m. het jubileumjaar, waar alle leden 
van harte welkom zijn. 
 
9. Voorstellen van leden 
Er zijn 2 voorstellen binnengekomen van leden. 
Voorstel van Peter Hellings om de notulen van de ALV voortaan eerder beschikbaar te stellen dan 
pas bij de agenda voor de nieuwe ALV. Lidewijde geeft aan dat we dat willen gaan doen door de 
notulen te bespreken in de 1e Bestuursvergadering van het nieuwe jaar en daarna te publiceren op 
de Ledenpagina en in clubblad. 
Voorstel van Rikie Huyberts en Peter Hellings over contributiereductie voor leden met langdurige 
blessures We nemen dit voorstel mee naar het bestuur en komen met een standpunt. 
George doet een oproep dat geblesseerden bij een andere afdeling dan mee kunnen doen wellicht. 
 
10. Rondvraag 
 
Ingediende vragen: 
 
Vraag: Is het een idee om folders te bezorgen bij bedrijven voor sponsoring voor ons 

jubileum? 
Antwoord: Pierre reageert hierop dat zijn ervaring is dat dit niet goed werkt maar dat een 

persoonlijk contact beter is. 
  
Vraag: Over seizoen-afsluiting. Deze activiteit wordt op zich wel gewaardeerd maar sluit niet 

helemaal aan op de trainingswensen van meerdere leden. 
Antwoord: Leon geeft aan dit een goed punt te vinden en dat dit al besproken is in 

trainersoverleg en dat we het in 2017 gaan aanpassen. 
 
 
11. Afsluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor de positieve inbreng aan de 
vergadering.  
Rob van Nunen wordt bedankt voor het verzorgen van het geluid. 
 
 
Voor akkoord: 
 
Voorzitter:     ………………………………………………… 
 
 
 
Penningmeester:  ………………………………………………… 
 
 
 
Secretaris:    .………………………………………………... 
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Blauwe Peil of De Blauwe Pijl? 

Op zondag 3 september was de jubileum fietstocht! Zoals de 

laatste keer, werd deze weer georganiseerd door Tineke Mous 

en Peter van Rooij. Het was weer een heerlijke speurtocht, 

waar je goed moest nadenken en ook lekker kon lachen over 

de opdrachten. 

We begonnen vanaf het clubgebouw, en moesten goed 

opletten op de route, want er stonden geen straatnamen bij. 

Al snel kwamen we de groep voor ons tegen, omdat ze niet 

precies wisten waar ze naartoe moesten. We gingen een fietspaadje op, en daar begon de pret! 

Er stond op de routebeschrijving, ga rechts bij de rode wijnfles. Eerste straat hing een witte-wijn 

fles, daarna hing een rode wijnfles, en daarna hing er een rode-wijn fles. Het was dus de tweede 

afslag.  

Maar dat was niet het enige, blauwe peil of blauwe pijl, links 

bij het schuitje. Het waren allemaal valstrikken. Maar het was 

zeker leuk!  

Onderweg kwamen we langs verschillende kappelletjes, en 

uiteindelijk moesten we een opdracht doen, om te kijken welke 

kapel waar staat Ook kwamen we bij de molen in Eerde. Daar 

kregen we vragen hoe een aantal verschillende plantjes heten, 

en natuurlijk een aantal vragen over de molen zelf.  

Toen we terug kwamen, werden we getrakteerd op een heerlijke barbecue. En daarna volgde de 

uitslag. De drie beste teams kregen heerlijke pannenkoeken meel van de molen!  

Tineke en Peter, bedankt voor weer een super leuke fietstocht! 
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Agenda Algemene leden vergadering 2017 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
S.V. FORTUNA’67 
woensdag 13 december 2017  
Accommodatie- Zwembadweg 
AANVANG: 19.30 UUR 
 
Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. 
 
AGENDA: 
 
1.  Opening 
 
2.  Jaarverslagen 
• Vaststellen verslag jaarvergadering  december 2016  
• Verenigingsverslag door de secretaris 
 
3.  Toelichting kasverslag 2016 / 2017  
• Verslag penningmeester 
• Verslag kascommissie 
• Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascommissie 
 
4.  Toelichting begroting 2017 / 2018 
• Toelichting penningmeester 
• Vaststelling contributies 2018 
 
5a.  Vacatures bestuur/kader 
 
5b.  Bestuursverkiezing 
• Volgens rooster aftredend:  
o Art Vissers    penningmeester     
  (herkiesbaar) 
o Hendrikje Damen  Zaaltrimmen       
 (niet herkiesbaar) 
o Vacature     WOC   
• Eventuele kandidaten voor bovengenoemde functies kunnen zich bij het bestuur melden voor 1 
december, op voordracht van tenminste 3 leden. 
 
6.  Huldiging jubilarissen / afscheid verenigingsfunctionarissen 
    
7.  Voorstellen van leden 
Voorstellen kunnen voor 1 december schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, 
Emailadres: secretaris@fortuna67.nl 
 
 
8. Rondvraag 
 
9. Sluiting 
 
Wij hopen U allen te mogen begroeten op de ledenvergadering. 
Bestuur S.V.Fortuna’67,  
Secretaris a.i. Lidewijde Verbeek 
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ampagne 

BRENG UW STEM UIT 

Wij hebben ons ingeschreven voor de Rabobank Clubkascampagne (voorheen Hart voor elkaar van de 
Rabobank) 
Daarom hierbij de oproep om (als je lid bent van de Rabobank hart van de Meijerij) te stemmen op onze 
vereniging. 
Dat gaat als volgt: 

Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. 

Van woensdag 15 november tot en met donderdag 30 november brengen zij via een stemsite hun stemmen 

uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, 

waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. 

Let op: alleen leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen. Als iemand klant is, is deze niet 

automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot 15 november lid 

worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd 

via de website www.rabobank.nl/hvdm, onder het kopje ‘Lidmaatschap’. 

Ben je geen lid van de Rabobank maar ken je familie, buren, vrienden en kennissen die dat wel zijn, vraag 
hun dan te stemmen op Fortuna. 
We willen de opbrengst van de actie inzetten voor het goed materiaal voor de jeugd en goed opleiden van 
trainers, o.a. voor jeugdatletiek. 

Alvast bedank voor jullie stem! 

Namens het bestuur van SV Fortuna ‘67, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rabobank.nl%2Fhvdm&data=02%7C01%7Cpatsan80%40hotmail.com%7C5a170438eba44903aac008d51ea3eb82%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636448611726285024&sdata=8dlU4uj8SQzzchZ4PagWXu9dZx0oOjMuceWyv5mWeSA%3D&reserved=0
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Wist u dat…. 
 

- wij ons nu opmaken voor het grote jubileumfeest van Fortuna op 9 december 

 

- de oriëntatiefietstocht zeer geslaagd was, mede dank zij het prachtige weer 

 

- de jeugdatletiekgroep druk doende is met de aanleg van hoogspringen en verspringen 

 

- daartoe een hoogspringmat met overkapping is overgenomen van een andere atletiekvereniging 

 

- de Rabobank ons daarvoor een bijdrage heeft gegeven uit het Coöperatief Dividend 

 

- de 3e marathon van Rooi weer voor de deur staat 

 

- onze sportieve wandelaars nog steeds rolstoel wandeltochten organiseren voor bewoners van 

Odendael  

 

  - Fortuna met Van Happen Containers een sponsorovereenkomst heeft gesloten en dat in ruil 

daarvoor medewerkers van het bedrijf met ons mee trainen 

 

- u zich nog steeds kandidaat kunt stellen voor de functie van secretaris en voorzitter van Fortuna 

of voorzitter van het WOC. 

 

- wij deze oproep blijven herhalen tot deze functies zijn ingevuld. 

 

- we in de volgende Fortunabode meer van deze weetjes zullen plaatsen. 
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Verjaardagskalender 
  Jarig in            november                    en in                            december 

  

 

1-nov Anneke Bekx LG 

1-nov Huub de Haan JLG 

2-nov Roos Dortmans LG 

2-nov Tinie van Erp TR 

2-nov Levi Scheutjens JLG 

2-nov Toon van der Vleuten TR 

3-nov John Welvaarts LG 

5-nov 
Inge van Oijen-van 
Wegberg LG 

5-nov Stan Sierdsema JLG 

7-nov Martin Arts LG 

8-nov Dini Damen SW 

8-nov Sjan Swinkels TR 

10-nov Hanneke van Hastenberg SW 

10-nov Nell v/d Ven SW 

11-nov Koos Post LG 

11-nov Wim van Vugt LG 

12-nov Nico de Bruin SW 

13-nov Pieter de Koning    TR 

13-nov Youri Olislagers JLG 

14-nov Herman Kraaijvanger SW 

17-nov Angela Brus LG 

20-nov Lisan van de Wijdeven LG 

21-nov Mieke van Tiel SW 

24-nov Geert Wielens LG 

25-nov Ad van den Biggelaar TR 

26-nov Frans van Doorne TR 
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

1-dec Joke de Bruin SW 

2-dec Pim van Grinsven MTB 

2-dec Astrid Dillen LG 

4-dec Jan van Eck         TR 

4-dec Jos van Schijndel ST 

5-dec Eric van den Oetelaar LG 

5-dec Arjen Schoondermark LG 

7-dec Jan van der Schoot EL 

10-dec Dorien van der Aa LG 

10-dec 
Franka Kraaijvanger van 
de Ven SW 

12-dec Sanne van Lieshout JLG 

13-dec Marian Latijnhouwers  ST 

13-dec Leon Verrijt LG 

13-dec Piet van der Vleuten  TR 

14-dec 
Johnny van den 
Meerendonk LG 

17-dec Pierre Lardenois LG 

17-dec Emiel Nuijten LG 

18-dec Annie van Bokhoven  TR 

18-dec Inge van Eijndhoven LG 

20-dec Leny Rampelt-Bouwman SW 

24-dec Manon v/d Biggelaar LG 

24-dec Hanny Gerritsen SW 

27-dec Cor van Erp LG en MTB 

28-dec Bas Rooyakkers JLG 

29-dec Robey van de Sande JLG 
 

Iedereen van harte gefeliciteerd! 
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Trainingstijden van de diverse afdelingen 

 

De jeugdloopgroep: 

 Maandagavond van 19.30 u tot 20 30 u  junioren en A pupillen; 

 Donderdagavond van 19.00 u tot 20 00 u  Junioren, A en B pupillen; 

 Zaterdagmorgen van 9.00 u tot 10.00 u  Junioren, A, B en C/mini pupillen. 

 

De loopgroep: 

 Maandagavond van 19.30 u tot 20.45 u  interval- en conditietraining; 

 Woensdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden; 

 Vrijdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van 

 trainers); 

 Zondagmorgen vanaf 9.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van 

 trainers). 

Sportief wandelen: 

 Maandagmorgen van 9.00 tot 10.30 u  1 groep; 

 Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 u  3 groepen; 

 Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 u  1 groep. 

 De trainingen kunnen een uitloop van 30 minuten hebben. 

Zaaltrimmen: 

 Maandagmorgen van 10.00 u tot 11.00 u  sporthal de Kienehoef; 

 Donderdagavond van 20.00 tpt 21.00 u  sporthal de Streepen. 

Mountainbike: 

 Zondagmorgen vanaf 8.30 u; 

 Donderdagavond van 18.30 u (extra in de zomermaanden). 

 Vertrek vanaf Drankenhandel van Boxmeer, Deken van Erpstraat 20 
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contributie 2017 en lidmaatschap 
 

    
contributiebedragen per 1 januari 2017 

 
    

Jaarlijkse contributiebedragen 2017 basis bij: AU 
bij: 

NTFU 
TOTAAL 

pupillen (AU basis)  
minipupillen (AU wedstrijd) 

€ 45,00 
€ 45,00 

€ 14,75 
€ 14,75 GWL  

  
€ 59,75 
€ 59,75 

pupillen (AU wedstrijd)  € 45,00 € 22,75   € 67,75 

junioren (AU basis)  € 45,00 € 15,55   € 60,55 

junioren (AU wedstrijd)  € 45,00 € 29,75   € 74,75 

loopgroepleden (AU basis) € 60,00 € 16,80   € 76,80 

loopgroepleden (AU wedstrijd) € 60,00 € 39,50   € 99,50 

zaaltrimmers € 101,00     € 101,00 

sportief wandelen € 60,00     € 60,00 

mountainbikers € 30,00   
€ 
40,50 

€ 70,50 

     
De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 17,25. 

Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de 
basiscontributie voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de 
helft van de basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in 
rekening gebracht.  

     
Betaling van de contributie 2017 

     

Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in 
rekening gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden 
betaald uiterlijk per 31 januari 2017 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten 
name van SV Fortuna '67. 

 

De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2017 
onder vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het 
lidmaatschapsnummer. Het te incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande 
contributiebedragen en eventueel de bijkomende extra kosten. 

     
Nieuwe leden in 2017 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later 
moment in het jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU en NTFU. 
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Extra kosten en loopshirts 

Voor nieuwe jeugdleden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 7,50 vanwege 
de inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie 
en inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De 
waarborgsom hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter 
Hellings (voor, tijdens of na de training). 

     

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 41,00. Dit bedrag is 
bedoeld voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis 
loopshirt. Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op 
afspraak te ontvangen van Lisan van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond. 

     
Lidmaatschap 

     
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 
25 november. 
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Autoverzekering duur ???  Hoeft niet.                     

 
We zijn een onafhankelijk kantoor voor al uw schade en levensverzekeringen. 
Vanaf 1991 zijn we actief bezig om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. 
We zijn 24 uur per dag te bereiken via fax, e-mail, website, postbus, en brievenbus. 
Telefonische openingstijden zijn veel ruimer dan de banken die om 16.00 uur sluiten.  
Afspraken kunnen op kantoor plaats vinden maar ook gewoon bij U thuis. 
Omdat we zaken doen met alle maatschappijen kunnen we alles goed vergelijken. 
Tevens hebben we onze eigen pakketpolis gemaakt incl. Combipas en digitale polismap met de 
volgende voordelen. 

 
 

 Tot 10 % pakketkorting. 

 Vanaf 3 polissen al pakketkorting. 

 1 Polis. 

 1 maandpremie. 

 1 contactpersoon. 

 Gratis opzegservice huidige verzekeringen. 

 Scherpe premies. 

 Goede voorwaarden. 

 Gratis Combipas met op de achterzijde de groene kaart voor de auto of motor. 

 Gratis digitale polismap (online je polis en voorwaarden inzien). 

 Geen papieren rompslomp meer (alles online als U het wilt). 

 Persoonlijk advies. 
 
 
Neem de proef op de som en bel ons voor een afspraak of offerte. 
Geheel gratis dus….. waarom niet. 
We zien uw telefoontje graag tegemoet. 

 
 
 

 
   Borchmolendijk 17       0413-475633          info@mtverzekeringen.nl 
   5492 AJ  Sint-Oedenrode       084-7461834     WWW.mtverzekeringen.nl 
 
 

 

 

 

mailto:info@mtverzekeringen.nl
http://www.mtverzekeringen.nl/

