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Actualiteiten en recente ontwikkelingen van de nieuwe fusieclub

Seizoen 2019-2020
Jeugdleiders gezocht
FC Roerdalen is op zoek naar
jeugdleiders. De teamindeling is
gemaakt en voor de meeste teams
hebben
we
enthousiaste
jeugdleiders.
Voor een aantal jeugdteams zijn
wij echter nog op zoek naar een
trainer en/of leider. Vind je het
leuk om op het veld te staan en
leiding te geven aan een groep
jeugdvoetballers dan zoeken we
jou. Bij interesse kun je contact
opnemen met de jeugdcommissie:
jeugdcommissie@fcroerdalen.nl
'

Einde seizoen 2020-2021
Helaas is het seizoen 2019-2020 niet gelopen zoals we van te voren gedacht
hadden. Het coronavirus maakte een abrupt einde aan alle competities en
bedrijvigheid op ons sportpark. Gelukkig is er de laatste weken wel weer
getraind. Normaliter sluiten we het seizoen af met gezellige activiteiten zoals
de toernooien, een afsluitende barbecue en het jeugdkamp.
Omdat bovenstaande niet heeft kunnen plaatsvinden willen we graag het
komende seizoen gezellig openen. Concreet betekent dit dat we aan het begin
van seizoen 2020-2021 een barbecue organiseren voor senioren, veteranen en
vrijwilligers. Meer informatie over datum en inschrijving volgt snel.
Voor de jeugd geldt dat elk team een leuke slotactiviteit naar keuze kan gaan
doen. Elk team krijgt per speler een bedrag om deze activeit de financieren.
Jeugdleiders hebben hierover bericht ontvangen en zullen dit verder
organiseren met de spelers (en ouders).

Werkzaamheden

Vanaf vorige week vinden er
werkzaamheden op ons sportpark
plaats. Dit betekent dat onder
andere de kleedruimtes en WC’s
tijdelijk niet beschikbaar zijn
omdat deze grondig worden
vernieuwd. Om deze reden is het
niet mogelijk om in de komende
periode na afloop van de
trainingen te douchen op het
complex. We houden u op de
hoogte wanneer weer gebruikt
gemaakt kan worden voor
kleedruimtes en sanitair. Dank
voor uw begrip.

De Toekomst!
Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van maart vinden wij het als bestuur tijd
voor een nieuwe stap. Een kleine twee jaar na de fusie is de basis goed op
orde en zijn de grote organisatorische zaken geregeld. Wij denken dat dit een
mooi moment is om samen te verkennen hoe we de komende jaren het
voetbal op sportpark Ratommerveld willen vormgeven. Concreet betekent dit
dat we de ingezette koers verder door willen ontwikkelen vanuit een
duidelijke visie met bijbehorend beleid.
Op 15 juni heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Een aantal
enthousiaste leden hebben in een brainstormsessie nagedacht over de
toekomst van onze club. Uiteraard volgen er nog meer bijeenkomsten.
Mocht je interesse hebben om mee te denken dan nodigen we je graag uit om
deel te nemen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Guus Cruijsberg:
guus.cruijsberg@gmail.com
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