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Uit de bestuurskamer
Oranje Blauw’15 doet weer mee aan de Rabobank
Clubkas Campagne. Alle leden van de Rabobank
mogen in de periode van 8 t/m 23 mei stemmen op
hun vereniging die zij een warm hart toedragen.
De komende periode zullen 6 personen namens
Oranje Blauw’15 de cursus “Reanimatie & AED
bediener” volgen die wordt gegeven door de EHBOvereniging uit Posterholt en wordt gesubsidieerd
door de gemeente Roerdalen.
Er lopende thans enkele gesprekken met potentiële
nieuwe bestuursleden. Niet dat het huidige bestuur
stopt, maar wel goed om continue nieuw bloed en
verfrissende ideeën binnen te halen binnen het
bestuur. Heb je interesse in een bestuur- of
commissiefunctie of wil je hierover eerst meer
weten? Spreek dan een van de bestuursleden aan.
De vrijwilligersavond zal dit jaar op vrijdagavond 1
juni zijn . Elke vrijwilliger die zich het afgelopen
seizoen met enige regelmaat heeft ingezet voor
Oranje Blauw'15 is vanaf 19.00 uur uitgenodigd op
ons sportpark. Wij zorgen voor een hapje en een
drankje.
Graag
vooraf
aanmelden
via
bestuur@oranjeblauw15.nl
Onze toernooicommissie is volop bezig met de
voorbereidingen
van
onze
internationale
jeugdtoernooien in de eerste twee weekenden van
juni. Tijdens dit toernooi kunnen wij weer vele
vrijwilligers te gebruiken o.a. in de tent
(keuken/buffet) en als scheidsrechter. Elk lid heeft
hierover een email ontvangen of download het
opgaveformulier via onze website.
Ons toernooiprogramma is als volgt:
Zaterdag 2 juni JO7 en JO9
Zaterdag 2 juni Pingelcup en seizoensafsluiting
Zondag 3 juni JO11
Zaterdag 9 JO13 en JO15

Zaterdag 9 juni Minivoetbaltoernooi
Zondag 10 juni JO17 en JO19
Goed om alvast te noteren in jullie agenda. Zondag
17 juni is weer de Vaderdagbraderie in Posterholt
die gezamenlijk georganiseerd wordt door de
harmonie en Oranje Blauw’15. Wie dienen 15
personen tussen 10.30 en 13.30 uur aan te leveren
om aan de entreeposten te zitten. Wil je helpen?
Meld je dan alvast via bestuur@oranjeblauw15.nl

Jeugd
De teamsamenstelling voor het seizoen 2018-2019
staat op de website.
Heb je interesse om (komend seizoen) te komen
voetballen?
Meld
je
dan
aan
via
bestuur@oranjeblauw15.nl
Zoals bekend heeft er in het seizoen 2017/’18 een
grote verandering plaatsgevonden in het
pupillenvoetballen. De JO8 en JO9 teams zijn dit
seizoen overgegaan naar het 6x6 voetbal. Vanaf het
seizoen 2018/’19 gaan de veranderingen in voor de
JO10, JO11 en JO12 teams. De onder 10 pupillen
gaan vanaf dat seizoen ook 6 tegen 6 wedstrijden
spelen op een bijna kwart veld. De onder 11 en
onder 12 pupillen gaan vanaf dan 8 tegen 8
wedstrijden spelen op een bijna half veld. Meer
informatie is terug te vinden op onze website.

Senioren
Ons 5e elftal is helaas uitgeschakeld geworden in de
kwartfinale van de beker. Niettemin een prima
prestatie!
Onze TC-senioren is thans de teamindeling van de
seniorenteams voor het komend seizoen aan het
samenstellen. Dit uiteraard in goed overleg met de
leiders en spelers. De teamsamenstelling zal op
korte termijn bekend worden gemaakt.

