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Uit de bestuurskamer

Jeugd

Job Theulen zal de komende periode aan de
bestuurstafel aanschuiven als aspirant-bestuurslid.
Het is de bedoeling dat hij (mede)kartrekker wordt
van onze TC-jeugd.

Onze JO11-2 en JO11-3 zijn in de voorjaarreeks
bovenaan geëindigd! Proficiat spelers en leiders!

Er lopen daarnaast nog enkele andere gesprekken
met potentiële nieuwe bestuursleden c.q.
commissieleden. Dit om de werkzaamheden binnen
onze vereniging zo maximaal mogelijk te verdelen
en de continuïteit te borgen. Heb jij ook interesse
om een organisatorische rol binnen Oranje
Blauw’15 te vervullen of wil je hierover meer
weten? Spreek dan vrijblijvend een bestuurslid aan
of mail naar bestuur@oranjeblauw15.nl
Ons eerste toernooiweekend staat inmiddels voor
de deur. Het belooft een gezellig toernooi te
worden met vele teams uit diverse landen.
Op zaterdag 2 juni is ook de eerste Roerdalen
Penalty Bokaal. Aanvang 17.00 uur. Aansluitend is
de verenigingsavond met o.a. uitroepen spelers van
het jaar, huldiging van onze kampioenen en de
coverband Unexpected! Deze avond begint rond
20.00 uur.
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
Thuur en Marleen hebben aangegeven te stoppen
na dit seizoen als vaste kantinemedewerkers op de
zondag. Uiteraard zijn wij Thuur en Marleen zeer
dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren! Er
lopen enkele gesprekken met potentiële opvolgers.
Wil jij hierover meedenken? Meld je dan even bij
het bestuur.

De invulling van de trainers en leiders bij elk
jeugdteam voor het komend seizoen is ook
nagenoeg geheel rond. Alle betrokkenen zullen
hierover de komende periode nog geïnformeerd
worden.
Na afloop van de competitie zijn er nog enkele
teams die – naast deelname aan ons eigen toernooi
– ook aan andere toernooien deelnemen. Wij
wensen hen veel succes.
Heb je interesse om (komend seizoen) te komen
voetballen?
Meld
je
dan
aan
via
bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Ons 2e elftal is helaas gedegradeerd uit de 2e klasse.
Niettemin hebben zij gestreden voor elk punt en
kunnen met opgeheven hoofd de 2e klasse verlaten.
Ons dameselftal probeert er in de laatste wedstrijd
alles aan te doen om degradatie uit de 4e klasse te
voorkomen. Wij wensen hen heel veel succes!
Vanwege het aantal beschikbare spelers voor de
senioren is besloten om komend seizoen terug te
gaan naar 4 herenelftallen. Dit betekent dat alle
teams (in ieder geval op papier) zeer ruim in de
spelers zitten. De ervaring leert echter dat het
aantal daadwerkelijk beschikbare spelers wekelijks
een stuk lager uitvalt. Werk, blessures, weekendjes
weg etc. zijn hiervan de oorzaak. Geen
achteruitgang van het aantal seniorenspelers, maar
wel 1 team minder. De exacte invulling zal in goed
overleg met de leiders worden besproken.

