
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde winterstop 

Vanaf 24 januari mag er weer buiten getraind worden. Eindelijk! zullen 
veel spelers, ouders en trainers denken. Normaal gesproken duurt de 
winterstop tot eind januari en soms nog langer. Door de lockdown werd 
de winterstop vervroegd en konden ook niet alle zaaltrainingen voor de 
jeugd plaatsvinden Dit versterkt het gevoel dat er al heel lang niet lekker 
gevoetbald is geworden. 
We starten dit jaar al eerder met de buitentrainingen. Uiteraard als de 
velden goed genoeg zijn en er geen nieuwe coronamaatregelen komen. 
Wij gaan er nu van uit dat dit goed komt. We zien niets liever dan dat er 
weer veel sportactiviteit is op ons sportpark.  
De kleedlokalen blijven nog wel even gesloten, deze worden op dit 
moment gerenoveerd. Zorg dus dat je in je trainingskleding naar de 
training komt en thuis onder de douche springt. 
Zodra er nieuws is over de start van de competitie zullen we jullie 
hierover informeren. We wensen spelers, trainers en ouders veel 
voetbalplezier toe. 

Renovatie kleedlokalen. 

Op dit moment worden de kleedruimten gerenoveerd en in een fris jasje 
gestoken. Bij dezen willen we alle vrijwilligers danken voor de 
inspanningen en inzet! Zodra de kleedruimtes open zijn zullen we jullie 
hierover berichten.  
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Actualiteiten en recente ontwikkelingen 

Seizoen 2021-2022 

Op 18 december heeft de jaarlijkse 
wildactie plaatsgevonden.  Ook dit jaar 
was de actie weer een groot succes en 
zijn er veel loten verkocht.  Bij dezen 
willen we alle vrijwilligers, sponsoren en 
iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen en daarmee onze 
jeugdafdeling heeft gesteund hartelijk 
danken! 

Fc Roerdalen zoekt nog steeds 
vrijwilligers voor in de kantine (bar of 
keuken) voor de vrijdagavond, 
zaterdagen en zondagen. Mocht je in het 
groot of klein iets kunnen en willen 
betekenen dan horen we dit graag van je. 
Invulling kan uiteraard in overleg.   
 accommodatiezaken@fcroerdalen.nl 

Het is voor een vereniging belangrijk om 
goed te kunnen communiceren met de 
leden. Een kloppende ledenadministratie 
is hiervoor voorwaardelijk en cruciaal. 
Mocht onlangs je e-mailadres of andere 
contactgegevens aangepast zijn  dan 
horen we dit graag van je. 

Zo nu en dan merken wij dat onze e-mails 
of andere berichten niet bij alle leden 
aankomen. Aanpassingen kun je door-
geven aan: 
ledenadministratie@fcroerdalen.nl  

Wildactie 
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