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3 dagen geleden      2 minuten    

Jarig FC Bergh zoekt meer vrijwilligers

De laatste training van het eerste dameselftal van FC Bergh (foto: Marlous Velthausz) Foto: Marlous Velthausz

H
Marlous Velthausz

et is deze week precies één jaar geleden dat Fusie Combinatie Bergh werd opgericht. Ondanks dat er
veel veranderde voor de voormalige clubs MvR, vv Stokkum en VVL, wist de voetbalvereniging veel

zaken aardig op orde te brengen. Totdat ook hier het coronavirus de nieuwbakken club buitenspel zette en
daardoor het eenjarig jubileum vrij geruisloos passeerde.

’s-HEERENBERG – Op 4 augustus van vorig jaar werd de fusie van de drie regioclubs een feit. Hierdoor
groeide het ledenaantal naar bijna duizend leden. Een uitbreiding van de kleedgelegenheden en de aanleg
van een extra kunstgrasveld waren een noodzakelijk goed. Toen de competities in september begonnen,
verliep alles redelijk soepel. Wat kinderziektes werden grotendeels verholpen en ook werden de eerste
activiteiten gepland. Na een wat stroeve start van het eerste elftal van FC Bergh, kreeg het vlaggenschip
geleidelijk aan de wind in de zeilen. “En toen kwam het coronavirus roet in het eten gooien”, vertelt
voorzitter Jos Marissink. De competities eindigden en de accommodatie ging op slot. “Maar,” zo vervolgt
Marissink, ”hoe vervelend het ook was, we kregen daardoor wel de gelegenheid om het sportpark flink
onder handen te nemen. Inmiddels ligt het sportpark er prima bij!” Gedurende het stilliggen van alle
activiteiten steeg wel het aantal aanmeldingen bij de club. Hierdoor zullen volgend seizoen nog meer teams
op de ’s-Heerenbergse velden te bewonderen zijn, zoals bijvoorbeeld de nieuwgevormde zaterdag 6 en 7
elftallen. Ook het aantal jeugdteams zal komend seizoen vermeerderd zijn.

Wervingsactie

Door de toename van het aantal leden nam ook het aantal teams, trainingen, wedstrijden en drukte op het
sportpark toe. “Dit is op zich geen probleem, mits we genoeg vrijwilligers hebben”, zo spreekt Marissink zijn
zorgen uit. “De grootste wens van het FC Bergh bestuur is dan ook de uitbreiding van het vrijwilligerscorps.”
Inmiddels is de club dan ook een wervingsactie begonnen en hoopt het bestuur op snel meer vrijwilligers.
“Iedereen die interesse heeft om aan de club een steentje bij te dragen, kan kijken op fcbergh.nl of mailen
naar info@fcbergh.nl”, aldus Marissink. “We zijn als club trots op het behalen van ons eenjarig bestaan en
hopen dan ook dat dit pas het begin is van een hele mooie toekomst.”
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Inmiddels zijn de laatste trainingen afgerond en is de club toe aan een welverdiende vakantie. Komende
week zullen de selectie teams beginnen aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
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