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Uit de bestuurskamer
Tijdens de extra ledenvergadering op 9 maart jl.
hebben alle leden – in aanwezigheid van wethouder
de heer Den Teuling – hun zegje kunnen doen over
de nieuwe gebruiksovereenkomst t.a.v. onze
accommodatie. De leden hebben dit als prettig
ervaren en hadden allemaal waardering voor de
aanwezigheid van de wethouder, die zijn visie ‘in
het hol van de leeuw’ kwam toelichten. Uiteindelijk
heeft de ledenvergadering onder voorwaarden
ingestemd met de nieuwe gebruiksovereenkomst.
De opschortende voorwaarden zijn:
- Veld 4 wordt onderhouden door de
gemeente totdat de overige velden geheel
naar behoren zijn gerenoveerd;
- Wij krijgen een extra vergoeding voor het
verwijderen van het bladgroen;
- Het onderhoud van de bomen op ons
sportpark komen voor rekening en risico
van de gemeente;
- De twee oude gebouwen worden getoetst
op wet- en regelgeving en indien nodig
door de gemeente opgeknapt zodanig dat
zij aan wet- en regelgeving voldoen.
De uitkomst van onze ledenvergadering is inmiddels
teruggekoppeld aan de gemeente en de andere
voetbalverenigingen uit de gemeente Roerdalen.
Wij wachten nu verder rustig af.
Oranje Blauw’15 doet weer mee aan de Rabobank
Clubkas Campagne. Alle leden van de Rabobank –
die zich vóór 1 april hebben ingeschreven als lid –
mogen in de periode van 8 t/m 23 mei stemmen op
hun vereniging die zij een warm hart toedragen.
Graag brengen wij hierbij nogmaals het nieuwe
‘afmeldformulier’ onder de aandacht. Dit formulier
staat op onze website onder het kopje ‘clubinfo’.
Afmelden dient voortaan dan ook met behulp van
dit
formulier
te
gebeuren.
Nadat de
ledenadministratie het ingevulde afmeldformulier
heeft ontvangen is men pas lid af.

De frisdrankautomaat bij de kleedlokalen zal na dit
seizoen worden weggehaald. Er wordt namelijk niet
veel gebruik van gemaakt.
Om meer ‘schwung’ in de kantine te krijgen is
besloten om enkele tafels en stoelen om te ruilen
voor enkele statafels. Laat aan een van de
bestuursleden je mening weten!
Wij hebben bij de gemeente navraag gedaan naar
de mogelijkheden om onze leden en vrijwilligers
cursussen te laten volgen om onze AED te bedienen.
Wij zijn nog in afwachting van een reactie van de
gemeente.
De braderiecommissie heeft besloten om dit jaar
géén eigen tent c.q. bar meer te bemannen tijdens
de Vaderdagbraderie in Posterholt. Het werk stond
niet in verhouding met de opbrengst.

Jeugd
Onze jeugd heeft begin maart gecollecteerd voor
Jantje Beton. Elk team heeft zelf zijn route en dag
van collecteren kunnen kiezen. Deze aanpak heeft
beduidend meer opbrengst opgeleverd, dan
gezamenlijk collecteren op een zaterdag. Dank voor
alle medewerking!
Onze TC-jeugd gaat de komende weken – in nauw
overleg met de jeugdleiders – kijken naar de
teamsamenstelling voor komend seizoen.
Heb je interesse om (komend seizoen) te komen
voetballen?
Meld
je
dan
aan
via
bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Ons 5e elftal heeft de kwartfinale van de beker
bereikt. Zij spelen op dinsdag 24 april tegen de
winnaar van de wedstrijd Chevremont 5 – Willem I
5. Dit wordt een uitwedstrijd.

