
 

 

 
 
De “Vrienden van FC Tilburg” 
 
We al weer een jaar onderweg met de “Vrienden van FC Tilburg” en we kunnen wel zeggen dat dit 
evenement binnen de club inmiddels behoorlijk begint te bewegen. Vorig jaar hadden we op de 
feestavond €3.250,- opgehaald (65 deelnemers) en ook daarna heeft het niet stilgestaan. De 
feestavond was een groot succes en vanuit de doelen waaruit gekozen kon worden werd unaniem 
gekozen voor “een bijdrage aan de nieuwe kantine”, HARTELIJK DANK daarvoor!!! 
Zoals iedereen kan zien is ons mooie bord nog steeds niet vol en willen we ook dit jaar weer gaan 
voor nog meer nieuwe leden naast al onze al bestaande trouwe leden. We hebben inmiddels een 
nieuwe datum ingepland voor de nieuwe stemronde/ feestavond, deze staat nu ingepland op 
zaterdag 22 april vanaf 19.30 uur. De nieuwe doelen zijn mede aan de hand van de voorgestelde 
doelen door de leden bepaald en staan in de begeleide pagina toegelicht. De spelregels blijven 
onveranderd en worden onderstaande toegelicht. 
 
Wij vragen aan jou: 

1) een eenmalige bijdrage van €50,- per jaar zonder verplichting voor langere tijd. Na het jaar 
krijgt ieder bestaand lid een mail of een brief waarin wij weer opnieuw aan jou vragen of je 
weer lid wilt worden voor het seizoen erop.  

2) een keuze te maken uit 1 van de 3 benoemde doelen die op het inschrijfformulier staan, of 
wanneer je al lid bent, via de mail kenbaar gemaakt wordt. Elk jaar zullen er 3 nieuwe 
doelen bepaald worden waaruit je kunt kiezen. Het kiezen kan geschieden via de mail of 
middels een stembiljet op de feestavond. 

3) tijdig opgeven voor de feestavond. 
 
Je krijgt er: 

1) een vriendelijke dank je wel voor namens ons vanuit de sponsorcommissie. 
2) een feestavond voor jou en een introduce waarbij iedereen een aantal consumpties krijgt 

vanuit de club. Daarnaast zal er tijdens de avond gezorgd worden voor een goed stuk 
muziek en zal een hapje zeker niet ontbreken. 

3) een samen gekozen goed doel waaraan de opbrengsten besteed zullen worden. Het kiezen 
en de bekendmaking zal op de avond zelf gebeuren zodat direct duidelijk is waaraan de 
bijdrage besteed zal worden. 

 
 
 
  



 

 

De doelen voor het jaar 2023 zijn: 
 

1) Bijdrage nieuwe kantine: 
Hoewel de plannen voor een nieuwe kantine steeds meer vorm begint te krijgen is er nog 
steeds wel een hoop te doen om deze goed aangekleed te krijgen. Dit doel draagt bij aan 
enkele door de Vrienden van FCT genoemde benodigdheden voor in de kantine. Hierbij kan 
gedacht worden aan een geluid- en beeldinstallatie, keukengereedschap, meubilair. 

 
2) Net als vorig jaar blijft de aanschaf van “extra” trainingshulpmiddelen anders dan de 

standaard trainingsmiddelen die er al zijn een wens. Denk hierbij niet aan pionnen, hesjes, 
enz. maar denk hierbij aan bijvoorbeeld een muur om vrije trappen te oefenen, of SMART 
goals waardoor een speler zijn traptechniek kan verbeteren. 

 

           
 

3) Terreinveiligheid terrein FC Tilburg: 
Met bijna 1400 leden en een toename van activiteiten op ons terrein wordt de kans op een 
(voetbal)ongeluk op het veld steeds groter. Op dit moment zijn er best al wel wat middelen 
om eerste hulp te verlenen echter blijft nog steeds de vraag of iedereen weet waar hij of zij 
deze kan vinden. Daarnaast zijn er diverse BHV-ers op het terrein aanwezig die namens de 
club opereren of op het werk deze activiteiten uitvoeren, ken jij ze???? 
Indien voor dit doel gekozen wordt is het de bedoeling dat er een plan van aanpak 
opgesteld gaat worden met daarin aanbevelingen om de terreinveiligheid te verbeteren. 
Het geld zal gebruikt worden om zoveel mogelijk aanbevelingen uit te voeren. Denk hierbij 
aan wegbewijzering voor bijvoorbeeld het AED apparaat of bijvoorbeeld een app waarin de  
aanwezige BHV-ers inzichtelijk gemaakt worden. 
 

                          
 
 


