
En weer door!!!!

Beste Fce'ers,
Met de winterstop achter de rug konden we vol goede moed weer beginnen aan de tweede helft 
van het seizoen! Helaas....het weer heeft tot nu toe niet echt meegezeten. Maar....We gaan er 
gewoon weer voor!!!En we hebben zo veel meer in petto voor iedereen!!

  
Onlangs is er een enquête rond gestuurd voor een ledentevredenheidsonderzoek. Wij willen 
nogmaals iedereen bedanken die hieraan mee gewerkt heeft. Uit deze enquête hebben we veel 
informatie kunnen halen.

  
Uit de resultaten blijkt dat de club heel positief naar voren komt op verschillende vlakken en daar 
zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Toch zijn er een aantal punten waar we als club aandacht 
aan moeten gaan besteden volgens de resultaten en daar zal de club en het bestuur zich dan ook 
voor gaan inzetten. Verder in deze nieuwsbrief komen we al op een aantal van deze punten terug.

Lopende projecten..
 

 

Vrijwilligers
 

Op 8 januari jl. heeft FC Engelen een informatieavond/nieuwjaarsgroet georganiseerd



waarbij iedereen was uitgenodigd. Deze avond wilden wij een hulpvraag neerleggen om
meer vrijwilligers te trekken, waar echt een hele grote behoefte aan is.

  
Helaas hebben wij tot onze teleurstelling moeten constateren dat op die avond alleen een
aantal kaderleden en bestaande vrijwilligers aanwezig waren. 

  
Uit de eerder genoemde enquête is gebleken dat best een groot aantal
deelnemers heeft aangegeven iets te willen betekenen voor de club. Hier zijn wij echt
ontzettend blij mee en wij zouden ook graag met deze mensen in contact willen komen. Dit
kan te alle tijden persoonlijk bij een van de bestuursleden of via iemand die je kent, maar er
mag ook altijd een mail gestuurd worden naar vrijwilligers@fcengelen.nl 

 
Misschien ken je wel iemand waarvan je weet dat die persoon graag iets wil betekenen
voor de club, laat het ons alsjeblieft weten!

 
 

Vervanging veld 1 voor kunstgras
 

Vanaf 1 april zal het hoofdveld voorzien worden van een nieuw kunstgrasveld. Dit brengt
organisatorisch nogal wat met zich mee, maar vanaf seizoen 2019/2020 zal dit nieuwe
hoofdveld ons vele malen flexibeler maken.

 
 

Kantine
 

Uit de enquête kwamen ook een aantal punten betreffende de kantine naar voren. Wij zijn
ons bewust van deze punten en zijn hier al hard mee aan het werk. Sinds begin van het
seizoen zijn we gaan proberen om veranderingen aan te brengen in de kantine en daar zijn
we nog volop mee bezig. Achter de schermen gebeurt er al heel veel, organisatorisch,
assortimenten worden beetje bij beetje aangevuld en nog veel andere dingen nemen we
onder handen. Ook zichtbaar zullen er veranderingen/aanvullingen komen. We gaan
proberen wat meer sfeer te brengen in de aankleding van de kantine. Tips en ideeën zijn
altijd welkom en wij horen het ook graag als iemand handige handjes heeft en wil helpen. 

 
 

Sponsoren
 

Voor een voetbalvereniging is sponsoring van groot belang. Voetbal en sponsoring zijn
twee zaken die niet meer van elkaar te scheiden zijn. Je bent als club voornamelijk
afhankelijk van externe gelden. FC Engelen is dan ook altijd op zoek naar nieuwe
sponsoren. Weet jij, of ben jij iemand die de club een warm hart toe draagt en wellicht iets
voor de club kan betekenen? Dan komen wij graag met je in contact. Sponsoring kan in
allerlei vormen en wellicht dat je zelf een mogelijkheid in gedachten hebt. We staan overal
voor open. Je kunt contact met ons opnemen via sponsorteam@fcengelen.nl, maar je mag
ons natuurlijk ook hiervoor altijd persoonlijk aanspreken. Binnenkort zal het nieuwe sponsor
beleidsplan met alle informatie op de site te vinden zijn, maar uiteraard zullen wij je hiervan
op de hoogte brengen. 

KNVB nieuws!
 

 

AUTOMATISCH DOORSCHUIVEN VAN NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN
 

Vanaf het weekend van 30 en 31 maart is in de districten Zuid I en Zuid II de
doorschuifregeling van kracht. Dat betekent dat incidentele wedstrijden, die in het weekend
geen doorgang vinden, automatisch doorschuiven naar de dinsdagavond (zaterdagvoetbal
en vrouwen), woensdagavond (jeugd) of donderdagavond (zondagvoetbal) in de
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daaropvolgende week. Let op: In verband met vervanging van veld 1 en daardoor ook het
ruimtegebrek, zullen bij FC Engelen de doorgeschoven thuis wedstrijden alleen
doordeweeks ingehaald kunnen worden als deze wedstrijd bij de tegenstander plaats kan
vinden en dus een uitwedstrijd wordt. Lees meer...
 

NIEUWE PROCEDURE AFGELASTINGEN AMATEURVOETBAL
 Tijdens de evaluatie over het eerste weekend van februari is gebleken dat de communicatie

rondom de afgelastingen heeft geleid tot opmerkingen en ongemak. De intentie van de
KNVB is altijd om zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Daarom werd het besluit
tot zaterdagochtend uitgesteld, zodat de meest recente feiten en cijfers van MeteoConsult
en consuls beschikbaar zouden zijn.

  
 We hebben echter gezien dat dit tot (te)veel onvrede heeft geleid. Dat is vervelend en
onnodig. Daarom hebben we besloten de communicatieprocedure aan te
passen. Herziening procedure.........

  
VOETBALLEN TIJDENS PASEN EN PINKSTEREN; DIT VERANDERT ER

 De KNVB hanteert sinds het seizoen 2017/’18 voor het amateurvoetbal een aangepaste
speeldagenkalender, waarbij de competities over het algemeen pas starten in het vierde
weekend van september. Daarnaast is ook het einde van de competitie verschoven van
begin mei naar het vierde weekend van mei. Ook werd er voor het eerst door zondagteams
op zondag gevoetbald tijdens de weekenden van Pasen en Pinksteren.

 Lees hier het hele artikelen en de veranderingen...

Activiteiten
 
 

28 februari 2019
 Carnaval bij FC Engelen 

 Vanaf 21:00 uur

2 en 3 mei 2019
 Jonger Oranje Talentendagen 

  

22 juni 2019
 Slotdag 

  

12 t/m 16 augustus 2019
 Valencia Voetbalkamp 

  

https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/47093/automatisch-doorschuiven-van-niet-gespeelde-wedstrijden
https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/53835/nieuwe-procedure-afgelastingen-amateurvoetbal
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/54003/voetballen-tijdens-pasen-en
https://www.e-talentscup.nl/club/BBJD22L/ds1FheeT4kAFQQ5Cmhky756nM-5rIjC4X5Oy-ck8pQU
https://www.jongeroranje.nl/inschrijven.aspx?fbclid=IwAR1c6UzFXCa7ml3LMTR9Gm4WXw4uyzGpfUusd4GtaOzezghjpPm8q3YS_uY
https://www.jongeroranje.nl/inschrijven.aspx?fbclid=IwAR1c6UzFXCa7ml3LMTR9Gm4WXw4uyzGpfUusd4GtaOzezghjpPm8q3YS_uY
https://valenciavoetbalkamp.nl/aanmelden-locatie/locatie-den-bosch-2/?fbclid=IwAR2FAfUaNLaDxpLWVGoIqTF4b3taV8pBqJ40m7rlVhu0ZqbGlSO3BTxMd9E


Wist je dat.....
 

 

… de club leeftijdscoördinatoren heeft sinds dit seizoen? Een leeftijdscoördinator is
aanspreekpunt voor ouders, kinderen, trainers en begeleiders voor niet-voetbalgerelateerde
zaken. Uiteraard dient iedereen wel eerst zelf te proberen om eventuele problemen of
vragen met elkaar op te pakken. Voor de O8 t/m 011 en O13 categorieën hebben we op dit
moment leeftijdscoördinatoren, maar we willen gaan proberen om dit bij elke categorie te
realiseren. 

  
… er sinds de winterstop ook 2 onder 7 teams zijn? Jazeker! De JO7-1 en de JO7-2. Ze
draaien zelfs al mee in de competitie. Wij wensen ze heel veel succes!

  
… we continue in beweging zijn om onze accommodatie te verbeteren, aan te passen en
opknappen waar nodig? Er is nu ook cameratoezicht in de gangen bij de kleedkamers en
buiten rondom het clubhuis.

  
… we continue op zoek zijn naar vrijwilligers?

  
  We zijn o.a. nog steeds op zoek naar:

Vrijwilliger met affiniteit met horeca voor op zondag.
Vrijwilligers kantine (meerdere tijdsmogelijkheden)
Vrijwilliger Gastheer/Gastvrouw wedstrijdsecretariaat op zaterdag
Vrijwilligers toernooiorganisatie
Vrijwilliger terreinbeheerder op zaterdag
Vrijwilliger coördinatie kleedkamers op zaterdag
Vrijwilligers voor het klussenteam

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

Huishoudelijk puntje...

Graag willen wij iedereen er weer op wijzen dat we met zijn allen er aan moeten werken om
het clubhuis en het terrein rondom netjes te houden. We willen als club gastvrij zijn, maar
ook netheid uitstralen. Maar vooral willen we zuinig zijn op onze materialen.

 
 
Meerdere keren hebben wij weer moeten constateren dat er geen verantwoordelijkheid
genomen wordt hoe om te gaan met de spullen van iemand anders. Doeltjes en andere
materialen worden niet terug gebracht waar ze horen, andere materialen verdwijnen en de
manier waarop kleedkamers achter gelaten worden, laat ook te wensen over. Geregeld
moet het klussenteam plafondplaten vervangen omdat deze kapot zijn gemaakt. Het zand
zit tegen de muren omhoog gesmeerd, douches worden niet met de trekker schoon
gemaakt, rotzooi naast de vuilnisbakken in plaats van er in.... 

 
 



Daarom vanuit dit oogpunt ook een dringend verzoek aan iedereen, alle leeftijden, spelers,
trainers, leiders en ouders, verzoeken om meer aandacht te besteden aan de manier
waarop we met spullen en de accommodatie omgaan. 

 
 
FC Engelen heeft een eigen normen & waarden beleid. Graag willen we ieders aandacht
nogmaals 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/

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

