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Actualiteiten en recente ontwikkelingen

Seizoen 2021-2022
Ledenadministratie
Het is belangrijk voor FC Roerdalen dat
de gegevens in de leden-administratie
kloppen en actueel zijn.
Het komt met name bij e-mailadressen
zo nu en dan voor dat deze niet
kloppen of gewijzigd zijn.
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
Ook kan een lid alleen maar worden
aan- of afgemeld bij de vereniging
middels de formulieren op onze site:
https://www.fcroerdalen.nl/lidmaatsc
hap/. Opzeggen van je lid-maatschap
kan dus niet via de trainer of leider.

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 30 september a.s. vindt
de
jaarlijkse
algemene
ledenvergadering plaats. We starten om
20:00u. U ontvangt uiteraard enkele
weken
voorafgaand
aan
de
vergadering een officiële agenda en
uitnodiging van onze secretaris. We
hopen jullie allemaal te mogen
verwelkomen.

Plus: Spaar je club gezond
Vanaf 5 september spaar je bij supermarkt Plus Crombach (St. O’Berg) en Plus
Bronswijk (Posterholt) sponsorpunten voor je favoriete club. Het motto is doe
mee en spaar je club gezond! Dat kunnen we na afgelopen jaar wel gebruiken.
Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je een sponsorpunt. Deze
sponsorpunten kun je door middel van het scannen van de QR-code koppelen
aan FC Roerdalen.
Plus stelt een ruim sponsorbedrag beschikbaar voor alle deelnemende clubs, en
dit wordt naar rato van geactiveerde punten verdeeld over de deelnemende
clubs. Meer informatie vind je op: https://www.plus.nl/info-spaar-voor-je-club.
Spaar jij mee voor FC Roerdalen?
Jumbo: Ballenactie
FC Roerdalen heeft afgelopen zomer meegedaan aan de Jumbo-ballenactie. De
betreffende actie heeft onze club 22 nieuwe voetballen opgeleverd. Zoals jullie
weten zijn ballen niet goedkoop en is dit voor onze vereniging een hele mooie
opbrengst. We willen bij dezen alle donateurs danken voor de steun!
Teamfoto’s
In de komende weken gaat onze huis-fotograaf Jan Corstjens weer op pad voor
de teamfoto’s. (Jeugd)leiders ontvangen van ons een schema zodat zij weten
wanneer de foto gemaakt wordt. Nadat alle foto’s zijn genomen, bewerkt en
gedrukt worden deze opgehangen in de kantine maar krijgen ook alle leden een
persoonlijk exemplaar. Deze zullen worden uitgereikt door de (jeugd)leiders.
Activiteitenkalender
Op onderstaande pagina vindt u de activiteitenkalender voor dit seizoen.
Uiteraard ontvangt u enige tijd voorafgaand aan de activiteiten nadere
informatie. De eerste activiteit van dit seizoen heeft inmiddels plaatsgevonden
en we kijken met veel plezier terug op de jeugdtoernooien en het
seniorenrecreantentoernooi. Organisatie, deelnemers en vrijwilligers dank voor
het fijne weekend.

SAVE THE DATE: 30 september
algemene ledenvergadering

FC ROERDALEN

Activiteitenkalender

Seizoen ´21 -´22

Datum:

Activiteit:

Datum:

Activiteit:

18-09-21

Trainingsdag senioren

25-02-22

Vastelaovend Prinsoetroope

30-09-21

Algemene ledenvergadering

01-03-22

Vastelaovend kroegetoch

08-10-21

Oktoberfest

7/13-03-22

Jantje Beton

30-10-21

Kids Disco

12-03-22

NL-Doet

26-11-21

Sinterklaasavond

18-03-22

Speciaalbieravond

18-12-21

Wildactie

22-05-22

Seizoensafsluiting

29/30-12-21

Zaalvoetbaltoernooi senioren

26-05-22

4x4 toernooi

09-01-22

Nieuwjaarsreceptie

Juni 22

Recreantentoernooi

04-02-22

Toeptoernooi

Juni 22

Jeugdkamp en familietoernooi

Data onder voorbehoud.

