
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 

Actualiteiten en recente ontwikkelingen van de nieuwe fusieclub 

Seizoen 2018-2019 

Op vrijdagavond wordt er getraind 
en is aansluitend de kantine 
geopend vanaf omstreeks 20:30u. 
De kantine sluit op vrijdag om 
00:00u. 

Op zaterdag en zondag worden er al 
vroeg in de ochtend wedstrijden 
gespeeld en zal de kantine openen 
rond 09:00u. / 09:30u.  

De openingstijden van de kantine 
zijn overigens afhankelijk van het 
wedstrijd-programma van de 
betreffende dag.  

Openingstijden kantine 

0475-533556
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We zijn dit seizoen goed en prettig 
gestart als nieuwe fusie vereniging. 
Deze voortvarende start was niet 
mogelijk geweest zonder de steun 
van sponsoren. We willen onze 
sponsoren hiervoor op gepaste wijze 
bedanken. Als sponsor ontvangt u 
op korte termijn een uitnodiging van 
ons. 

Algemene ledenvergadering 

Op 26 oktober 2018  vond de eerste Algemene ledenvergadering van F.C. Roerdalen 

plaats. Tijdens deze drukbezochte vergadering werd het nieuwe bestuur aan de 

leden voorgesteld. Daarnaast stelden de leden unaniem de beginbalans en begroting 

van de nieuwe vereniging vast waarmee het formele startsein is gegeven voor de 

sportieve toekomst van F.C. Roerdalen.       

Contributie 
Zoals eerder gecommuniceerd wordt in november de contributie afgeschreven via 
een automatische incasso. Op 12 november ontvangt u van ons een factuur. Hierop 
staat aangeven dat de betaling plaatsvindt middels automatische incasso. Het bedrag 
zal omstreeks 26 november worden afgeschreven van uw rekening. U hoeft verder 
niets te doen.  

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een automatische incasso ontvangt u 
van ons een factuur eind november. Het verzoek deze wel tijdig zelf te betalen.  

Inmiddels hebben veel leden het machtigingsformulier ondertekend en ingeleverd. 
Mocht je dit nog niet gedaan hebben willen we je vragen dit alsnog in orde te maken.  
Je kunt het machtigingsformulier downloaden van de website: www.fcroerdalen.nl.  
Het ondertekende formulier kun je vervolgens inleveren bij Michel Erven (Peysstraat 
1, 6074 HM Melick) of Jef Lowis (Bisschop Balderiklaan 22, 6077 BM, Odilienberg). 

Indien u in meerdere termijnen wenst te betalen dan kunt u dit per mail (vóór 5 
november) aangeven bij Cor van der Vorst (financieleadminstratie@fcroerdalen.nl). 

FC Roerdalen

Sponsoren 

FC ROERDALEN 
Apollolaan 2 A, 6074 EH Melick 

0475-533556

De komende maanden vinden er de 
nodige activiteiten plaats bij FC 
Roerdalen (zie pagina 2). Zo is er op 
16 november een toeptoernooi in de 
kantine en organiseren we op 30 
november de jaarlijkse St. Nicolaas-
dropping. Meer informatie volgt.  

http://www.fcroerdalen.nl/
mailto:financieleadminstratie@fcroerdalen.nl


Activiteitenkalender Seizoen 2018-2019

Datum

16-11-18
30-11-18
14-12-18
15-12-18
06-01-19
08-02-19
03-03-19
05-03-19
29-03-19
26-04-19
10-05-19
26-05-19
...............

Activiteit

Toeptoernooi
St. NicolaasDropping
Feestavond (1e & 2e elftal)*
Wildactie
Nieuwjaarsreceptie
Feestavond (2e elftal)*
Prinsuitroepen
Kroegentocht
Feestavond (3e & 4e elftal)*
Speciaalbier avond
Feestavond (dames & veteranen)*
Seizoensafsluiting
Recreanten- & jeugdtoernooi

*thema-avond wordt georganiseerd door betreffende elftal(len)




