
Wij zijn er klaar voor!

Beste Fce'ers,

Het seizoen is weer begonnen! Het gras is weer geknipt, de ballen gepolijst, FC Engelen is er 
weer klaar voor! Wij hopen jullie ook. 

De eerste oefenwedstrijden zijn al gespeeld en vele elftallen zijn ook al weer begonnen met 
trainen. We hopen dat het voor iedereen een prachtig seizoen wordt met veel plezier en mooie 
overwinningen. 

We willen het seizoen goed beginnen en daarom deze nieuwsbrief. Voor de een zullen sommige 
onderwerpen al bekend zijn, voor de ander kan het heel informatief zijn.

Wist je dat….

… de club vertrouwenspersonen heeft waar je bij terecht kunt? Dit zijn Eva Buijs en Marc 
Willems en zij zijn te bereiken via eva.buijs@fcengelen.nl en marc.willems@fcengelen.nl 
Is er iets waar je mee zit, blijf er niet mee lopen, er zijn echt mensen die je willen helpen!

… we dit seizoen geweldige nieuwe tenues hebben? Nog even en iedereen kan deze vol trots 
dragen.



… er dit jaar weer ontzettend veel leuke activiteiten door de club georganiseerd gaan worden? 
Houd daarom de website en Facebook goed in de gaten. 

… FC Engelen sinds vorig seizoen een Special Soccer Team heeft? Een mooi team met 
spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vertegenwoordigen onze paars/witte 
kleuren met trots in de competitie. 

… de nieuwe evenementencommissie al weer hard aan het werk is om nieuwe leuke 
activiteiten te bedenken voor het nieuwe seizoen? Heb je een leuk idee of wil je graag iets 
betekenen voor de commissie, laat dit dan weten via events@fcengelen.nl  Alle ideeën en 
alle hulp is welkom!

… we continue op zoek zijn naar vrijwilligers? Op dit moment staan er zelfs vacatures open 
maar alle hulp is altijd welkom!

  We zijn o.a. nog op zoek naar:

Vrijwilliger met affiniteit met horeca voor op zondag.
Vrijwilligers kantine (meerdere tijds- en dagmogelijkheden)
Vrijwilliger Gastheer/Gastvrouw wedstrijdsecretariaat op zaterdag
Vrijwilligers toernooiorganisatie
Vrijwilliger terreinbeheerder op zaterdag
Vrijwilliger penaltybokaal
Vrijwilligers voor het klussenteam
Vrijwilligers event ten behoeve van taaislijmziekte op 1 juni

Dus...wil jij een bijdrage leveren of ken je iemand die dit graag wil doen? Laat het ons 
dan weten via vrijwilligers@fcengelen.nl 

Huishoudelijke puntjes...

Door de wespenplaag die Nederland bereikt heeft is er ook enorme overlast op het 
Engelerpark. Daarom het vriendelijke verzoek om geen zoetigheid, drinken en eten buiten 
de kantine te nuttigen.

  

FC Engelen heeft een eigen normen & waarden beleid. Graag willen we ieders aandacht 
vragen om dit beleid na te leven. Vele vrijwilligers werken hard om onze voetbalclub 
goed voor de dag te laten komen. Schone kleedkamers, een draaiende kantine, nette 
voetbalvelden, goede trainingen en niet te vergeten alle andere werkzaamheden achter de 
schermen en tijdens wedstrijden en toernooien. Laten we dankbaar zijn voor de tijd die 
alle vrijwilligers hier in stoppen en ons allemaal houden aan de huisregels en het normen 
& waarden beleid.

De zijn terug te vinden via onderstaande link

https://www.fcengelen.nl/huisregels-commissie-sportiviteit-en-respect/

Dan rest ons niks anders dan iedereen een fantastisch seizoen te 

https://www.fcengelen.nl/huisregels-commissie-sportiviteit-en-respect/


wensen!


