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Seizoen 2020-2021
Einde winterstop
De winterstop is ten einde. Dit betekent
dat er weer getraind mag worden.
Uiteraard geldt net als voor de winterstop
dat wij ons als FC Roerdalen nog steeds
houden aan de geldende maatregelen en
adviezen vanuit de overheid. In deze
periode kan ook het weer roet in het eten
gooien. Wij proberen onze velden zo goed
mogelijk te onderhouden en dat betekent
dat bij langdurig slecht weer er soms niet
getraind kan worden. Indien door
weeromstandigheden de velden niet
bespeelbaar zijn, proberen we dit zo tijdig
mogelijk te communiceren via de leiders.

BVO’s
De jeugdafdeling van FC Roerdalen heeft
als primaire doelstelling om voetbalvaardigheden bij onze jeugd te
ontwikkelen en plezier te stimuleren. Dit
kan er toe leiden dat talentvolle spelers
zich kunnen ontwikkelen tot spelers, die
de aandacht van betaalde voetbalclubs op
zich vestigen en door hen gescout
worden. Wij zijn daar trots op en werken
graag mee aan een mogelijke overgang
van deze spelers naar een BVO. Mocht de
betreffende speler verzocht worden
trainingen te volgen bij een BVO dan
zullen we daar uiteraard medewerking
aan verlenen. Met een aantal BVO’s
hebben wij concrete afspraken gemaakt
over onder andere communicatie en
samenwerking. Mocht u als ouder vragen
hebben hierover dan kunt u contact
opnemen met het bestuur of met het
jeugdbestuur: voorzitter-jeugd@fcroerdalen.nl

Onze toekomst
Zoals aangegeven in de nieuwsbrieven van maart en juli vinden wij het als bestuur tijd
voor een volgende stap. 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.
Om deze visie nader te ontwikkelen is een werkgroep samengesteld die zich hierover
buigt. Op dit moment ligt dit vanwege de huidige situatie met betrekking tot Corona
even stil. Wij vinden het wenselijk dat deze visie ontstaat vanuit een krachtige dialoog
en dat is momenteel lastig. Op het moment dat overleg weer mogelijk heeft dit weer
onze aandacht en gaan we dit nader uitwerken.

Ledenadministratie
Een kloppende ledenadministratie is voor een vereniging cruciaal. In de
ledenadministratie worden alle leden geregistreerd met naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, maar ook aanvullende gegevens zoals teamindeling en bankgegevens.
Ieder lid krijgt ook een KNVB-lidnummer en wordt aangemeld bij de KNVB.
Het is belangrijk voor de vereniging dat de betreffende gegevens kloppen en actueel
zijn. Om deze reden is het van belang dat wanneer er wijzigingen zijn in je contact- of
bankgegevens dit tijdig wordt doorgegeven aan de ledenadministratie. Ook kan een lid
alleen maar worden aan- of afgemeld bij de vereniging middels de formulieren op onze
site: https://www.fcroerdalen.nl/lidmaatschap/. Opzeggen van je lidmaatschap kan dus
niet via de trainer of leider.
Ben je onlangs verhuisd, is je telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd, heb je een
ander bankrekeningnummer? Laat het de ledenadministratie zo snel mogelijk
weten: ledenadministratie@fcroerdalen.nl

Online Quiz
Het is lastig om in deze tijd activiteiten te organiseren. Een aantal enthousiaste leden
heeft een online quiz ontwikkeld voor leden van FC Roerdalen! Deze zou oorspronkelijk
plaatsvinden op 5 februari, maar door het instellen van de avondklok is dat helaas geen
optie. Zodra het weer mogelijk is gaat deze quiz zeker plaatsvinden, dus houd je mail /
Facebook / de website in de gaten en schrijf je tijdig in!!
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