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nieuwsbrief - december 2021
COVID-19
De gevolgen van COVID-19 zijn duidelijk merkbaar. De gedeeltelijke lockdown heeft natuurlijk
ook behoorlijke gevolgen voor het voetbal. Zeker nu dat we weten dat de maatregelen tot en met
vrijdag 14 januari 2022 in stand blijven.
Nog 1 weekend beperkte wedstrijden, beker en inhaal wedstrijden in de B-categorie, en dan gaat
het voetbaljaar 2021 als een nachtkaars uit.
Laten we hopen dat de nieuwe omikron variant beteugeld kan worden en dat daarna het ‘normale’
voetballeven weer kan beginnen

Was/kleedaccommodatie
Zoals jullie kunnen zien wordt er voortvarend gewerkt aan onze nieuwe was/kleedaccommodatie.
Deze is naar verwachting mei 2022 gereed, zodat wij daar in ieder geval bij aanvang van de
competitie 2022 – 2023 gebruik van kunnen maken.
Op dinsdagmiddag 18 januari 2022 vanaf 15.30 u staat het vieren van het bereiken van het
hoogste punt gepland. Een niet heel erg gelukkige dag en tijdstip voor onze vereniging, maar
vanuit de gemeente en de aannemer waren er helaas geen andere mogelijkheden. We houden
jullie hiervan letterlijk en figuurlijk op de hoogte!
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Algemene ledenvergadering
Wij waren oorspronkelijk van plan om de algemene ledenvergadering maandag 20 december te
houden. Gezien de huidige avondlockdown hebben wij eerder moeten besluiten deze niet door te
laten gaan. Ook niet online, zoals de vorige Algemene Ledenvergadering.
Wij willen de Algemene Vergadering namelijk heel graag fysiek houden. Reden is dat wij, naast
de formele plichtplegingen, het met name willen hebben over de nieuwbouw van ons paviljoen. Wij
willen graag dat er zo veel mogelijk mensen komen. Want wij hebben jullie heel hard nodig om dit
paviljoen financieel te kunnen realiseren. Een online vergadering vinden wij hiervoor niet geschikt.
Uiteraard willen wij deze vergadering zo snel mogelijk in het nieuwe jaar houden, mogelijk januari
dan wel februari. Het belang hiervan mag helder zijn: de realisatie van de nieuwbouw van ons
paviljoen!

Opbrengst acties
Laten we positief eindigen. Zoals jullie wel hebben gemerkt zijn er de laatste maanden behoorlijk
wat acties geweest, die alle hun financiële steentje hebben bijgedragen in deze toch wat sombere
tijden. Te noemen zijn:
Rabo Club Support: €943,80
Albert Heijn Voetbalpassie: €985,10
PLUS Sponsorpunten: €2.623,De Grote Clubactie: €4.319,16
Iedereen ontzettend bedankt voor het realiseren van deze mooie bedragen.
De club ontvangt ook statiegeld voor alle petflesjes die in de gele bakken worden geworpen. Gooi
deze dus niet in de prullenbak maar in de speciale actiebakken voor lege flessen. Je mag ze
natuurlijk ook zelf inleveren bij de supermarkt maar gooi ze aub niet in de prullenbak. Dankjewel.

Tot slot
We zitten tot 14 januari 2021 nog in de gedeeltelijke lockdown. Wat het daarna gaat worden weten
we nog niet, maar laten we hopen dat alles daarna toch weer een beetje normaal wordt.
Het bestuur van FC Tilburg wenst alle (ere)leden, vrijwilligers, sponsoren, maar ook iedereen die
FC Tilburg een warm hart toedraagt, heel fijne kerstdagen en een gelukkig, sportief maar vooral
ook gezond 2022.
We moeten het samen nog even volhouden, blijf gezond en let op elkaar!
Bestuur FC Tilburg
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Voorzitter
Theo Janssen				voorzitter@fc-tilburg.nl
Vice Voorzitter / Technische zaken
Erwin Smolders				technischcoordinator@fc-tilburg.nl
Jeugdvoorzitter / Materialen
Sjaak Cox					jeugd@fc-tilburg.nl
Penningmeester / Sponsoring
Marco Langenhuijsen			penningmeester@fc-tilburg.nl
Senioren
Mark Sewpersad 				senioren@fc-tilburg.nl
Vrouwen / Activiteiten
Loes Rijnen & Marieke van Rijn		

vrouwen@fc-tilburg.nl / activiteiten@fc-tilburg.nl		

Secretaris
Vacature (interim: Loes Rijnen)		

secretaris@fc-tilburg.nl
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