
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Op 30  september vond de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV) plaats. Dit jaar 
was het gelukkig mogelijk om de vergadering in de kantine bij te wonen en was er 
sprake van een mooie opkomst. Omdat er in het afgelopen jaar minder is gevoetbald 
vanwege Covid-19 heeft de ALV besloten dat leden een tegemoetkoming ontvangen 
voor de contributie in het huidige seizoen.  In de afgelopen weken hebben we u op de 
hoogte gebracht van de betreffende compensatie-mogelijkheden.  
Ook zijn er sinds 30 september enkele mutaties in het bestuur en de verdeling van de 
bestuurstaken. We hebben afscheid genomen van vier trouwen bestuursleden; 

▪ Hans Cox heeft als bestuurslid diverse taken vervuld en was afgelopen seizoen
voorzitter van FC Roerdalen.

▪ Jeroen Wolters was de afgelopen seizoenen verantwoordelijk voor de
technische zaken binnen de club. Dat wil zeggen dat hij zich bezig hield met het
voetbal van de senioren, dames en veteranen.

▪ Erik de Krijger heeft jarenlang in het bestuur van V.V. Vesta en FC Roerdalen
gezeten, onder andere als vice-voorzitter en voorzitter.

▪ Frank Pluijmakers was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de activiteiten
op en buiten ons sportpark.

Alle vier de bestuursleden waren voor de fusie al actief als bestuurslid bij V.V. Vesta of 
R.K.V.V. Sint Odiliënberg. Zij hebben dus ook een belangrijke rol gespeeld in de 
succesvolle fusie van beide clubs en de totstandkoming van FC Roerdalen. Wij 
waarderen de inspanningen die ze de afgelopen jaren geleverd hebben voor FC 
Roerdalen enorm en willen hen bij dezen nogmaals hartelijk danken! Vanwege het 
stoppen van bovenstaande gewaardeerde oud-bestuursleden verwelkomen we ook een 
aantal nieuwe bestuursleden. 
Robert Daniels, Yoeri Eversen en Don Denissen versterken ons bestuur en zijn 
respectievelijk verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken, activiteiten en senioren 
(technische zaken). Daarnaast schuift Geert den Teuling door als vice-voorzitter naar 
voorzitter. Onderstaand een overzicht van het huidige bestuur met bijbehorende taken: 

1. Geert den Teuling - voorzitter FC Roerdalen.
2. Joep Slangen - Penningmeester
3. Arjan Roeleveld – Secretaris
4. Guus Cruijsberg -  Vice voorzitter
5. Crit Smeets – Vice-secretaris
6. Don Denissen – Activiteiten en senioren 
7. Yoeri Eversen – Activiteiten 
8. Yvan Beckers – Sponsoring
9. Jack Janssen – Park en kantine
10. Sjoerd Janssen – Park en kantine
11. Sander Muijsers - Jeugdzaken
12. Robert Daniels – Scheidsrechterszaken
13. Sjoerd Verheijden - PR 

Nieuwsbrief 

Actualiteiten en recente ontwikkelingen 

Seizoen 2021-2022 

 In de afgelopen periode hebben we 

 als club weer meegedaan aan 

 enkele clubacties. Jullie - als leden - 

 hebben weer in groten getale 

 gestemd op FC Roerdalen. Dat 

 heeft geleid tot onderstaand  
resultaat.  Waarvoor dank!!

 Rabo ClubSupport: € 969,84 

 Plus: Spaar je club gezond. Tot en 
met 20 november kunnen 
sponsorpunten nog worden 
geschonken aan FC Roerdalen. Op 
dit moment is er voor onze club al 
meer dan 1000 euro gesponsord.  
Met bovenstaande bedragen 
kunnen we als club zijnde onder 
andere weer nieuwe materialen 
aanschaffen. 

26 november 2021: 
Sinterklaasavond.  

18 december 2021: 
Wildactie 

30 december 2021: 
Zaalmeeting  
(zie ook onderstaande poster) 

Clubacties 
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FC Roerdalen

FC ROERDALEN 

0475-533556

Komende activiteiten 



 

 

 

      Gezamenlijke  afsluiting 2021 

      Voor leden .  Gratis inschrijving 

 

Donderdag 
30 

december  

 

                              

          OPGAVE    yghbeckers@gmail.com 

Voor  O19,  Senioren en  Veteranen 
19.00u.   Bergerac – St. OdiliEnberg 

 

 

 

 FC Roerdalen 

Zaalmeeting  
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