
 

 

 

 

 

Waarom deze nieuwsbrief: 
 

Door de huidige omstandigheden zien en spreken 

we elkaar helaas nauwelijks. En worden er dus ook 

geen nieuwtjes uitgewisseld.  

Daarom willen we eenieder die FC Bergh een 

warm hart toe draagt, met deze nieuwsbrief 

informeren over onze huidige situatie. Tevens 

kijken we vooruit naar de nabije toekomst waarin 

alles hopenlijk weer kan en mag.   

Huidige situatie: 
 

Op het moment van schrijven zijn de meeste leden 
weer begonnen met trainen. Helaas zonder 
toeschouwers en kantine en kleedkamers zijn 
gesloten  
 
Het blijft natuurlijk behelpen maar we zijn allang blij 
dat we onze leden weer wat kunnen bieden! 
 

 
 

Petje af trouwens voor onze klusploeg want die 
hebben de afgelopen tijd, op 1,5 meter, heel wat 
werk verricht. Zo zijn de kleedkamers geschilderd 
en zijn er bankjes langs het hoofdveld geplaatst.  

 
Financieel: 
 

Kort samengevat laat onze financiële situatie zich 
omschrijven als ‘naar omstandigheden redelijk’.  
 

Omdat onze grootste inkomstenbron, de kantine, al 
maanden op slot zit hebben we financieel gezien 
een flinke veer moeten laten.  

 
 

Gelukkig waren er ook inkomsten die wel op peil 
bleven. Zoals de contributie- en sponsorinkomsten 
en de vergoeding voor het oud papier ophalen.  
 

 
Onze oud-papierploeg - pre-corona 

Qua uitgaven hebben we de hand op de knip 
gehouden. Ook toonden onze betaalde krachten 
hun clubliefde door af te zien van hun 
vergoedingen. Wat ook helpt is dat we financieel 
gezond waren toen corona toesloeg.  
 

Al met al zorgt dat ervoor dat ook onze 
penningmeester de toekomst van FC Bergh met 
veel vertrouwen tegemoetziet! 
 

Natuurlijk willen we langs deze weg iedereen die 
hier de afgelopen maanden, in welk vorm dan ook, 
een bijdrage aan heeft geleverd, hartelijk danken! 

FC BERGH 
 

NIEUWSBRIEF – APRIL 2021 



 

Nieuwe initiatieven: 
 

Ondanks de huidige periode van gedwongen rust is 
er, onder het motto ‘Iedereen doet mee bij FC 
Bergh!’  hard gewerkt aan een aantal nieuwe 
initiatieven.  
 

 
 
Zo zijn ze we bezig met Walking Football en 
Peutervoetbal.  Ook hebben we met diverse 
instanties contacten gelegd over de introductie 
van G-voetbal. 
 

Een ander streven is, het op de woensdagmiddag 
openstellen van ons sportpark, voor de jeugd.  

 

 
 
Allemaal initiatieven die zijn bedoeld om iedereen, 
ongeacht leeftijd of talent, de kans te bieden mee 
te doen bij FC Bergh. Niet alleen omdat dat 
hartstikke leuk is maar ook omdat de afgelopen tijd 
ons heeft geleerd, hoe belangrijk voldoende 
lichaamsbeweging is.  
 

Wist u trouwens dat de gymnastiek uit Stokkum en 
vollebalvereniging Smash ’68 op dit moment 
gebruik maken van onze accommodatie omdat die 
van hen gesloten zijn? Allemaal een beetje 
inschikken dan kan iedereen, ook in deze tijd, zijn of 
haar favoriete sport beoefenen. Daar gaat het om! 

 
 
 

We hopen natuurlijk dat we straks weer volop aan de bak kunnen. Aan onze agenda zal het niet liggen: 
 

 3 April:  Paaseieren zoeken voor alle pupillen en hun broertjes en zusjes. 

 9 April:  Presentatie lokaal sportakkoord ‘Heel Montferland Beweegt’ vanuit ons clubgebouw.  

 1–5 Mei:  SpringGames bij FC Bergh.  

 21-23 Mei:  Pupillenkamp. Onder streng voorbehoud van de coronamaatregelen.  

 21 Aug: Tijmen Toernooi met o.a. de jeugdteams van Ajax, PSV en de Graafschap. 

 24-27 Aug: FC Bergh Terborgse Wijncentrale Zomeravond Voetbaltoernooi. 

Wil je meer weten over deze activiteiten? Hou dan onze FB-pagina en website in de gaten.  

Daarnaast is de KNVB bezig met de Regio-Cup en zijn we van plan om, als daar voldoende belangstelling voor is, 
ons sportpark de hele zomer open te houden voor trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en andere 
activiteiten. 
 

Plannen genoeg dus!  Maar eerst nog die zure appel waar we de komende tijd met zijn allen doorheen moeten.  
Maar daarna hopen we jullie allemaal weer snel te mogen begroeten op sportpark Marinus van Rooijen. We 
kunnen haast niet wachten! 

 

Maar eerst wensen wij iedereen een…. 

 
Nadine, Niels, Freek, Jaap, Alex, Jos, Ed, Willy, Edwin, Dave, Rik en Thijs. 

 ONZE AGENDA VOOR DE KOMENDE MAANDEN: 


