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Uit de bestuurskamer
Vincent Widdershoven schuift vanuit de VUT-ploeg
aan bij de bestuursvergaderingen. Dit zodat er een
korte lijn is tussen onze fanatieke VUT-ploeg en het
bestuur.
Onlangs heeft Jeroen Roubroeks zich – vanwege zijn
drukke verplichtingen als o.a. raadslid – helaas
bedankt als bestuurslid. Wij danken Jeroen
uiteraard voor zijn inzet, maar hij blijft gelukkig wel
verbonden aan onze vereniging.
Wij hebben Wim Smeets bereid gevonden om de
coördinatie van de kantinediensten op de zaterdag
op zich te nemen. Veel succes Wim!
Het vaste kantineteam voor de zondag bestaat uit
Jack, Mariet, Johanna en Marjan. Wij zijn hen hier
erg dankbaar voor! Dit vaste team heeft echter
ondersteuning nodig vanuit de seniorenteams. Aan
de leiders is een overzicht verstrekt van de in te
vullen kantinediensten. Wij hopen op een snelle en
goede respons vanuit de teams.
Ruud Latta heeft te kennen gegeven na dit seizoen
te stoppen als bestuurslid.
Jo Puts heeft de coördinatie van de materialen
(waaronder ook de ballen en kleding) op zich
genomen. Verzoek tot aanschaf van materialen
vanuit de teams dient echter via het bestuur te
lopen.
Dit
kan
eenvoudig
via
bestuur@oranjeblauw15.nl

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Heb je interesse of wil je er meer over weten?
Spreek dan een bestuurslid aan.
De veld- en kleedlokaalindeling op de
trainingsavonden is gepubliceerd op onze website.
Aan elk team het verzoek zich hieraan te houden.
De veld- en kleedlokaalindeling op wedstrijddagen
zal gepubliceerd worden op het publicatiebord
tegenover de ingang van onze kantine.
Wij wensen alle teams veel succes en plezier in het
nieuwe seizoen!

Jeugd
Bij onze jongste jeugd hebben wij veel aanwas.
Momenteel hebben wij meer dan 25 JO7-spelers die
aan het voetballen zijn. Daar staat wel tegenover
dat wij over de diverse teams de afgelopen weken
nog enkele afmeldingen hebben ontvangen. Deze
afmeldingen hebben tot gevolg gehad dat wij vóór
aanvang van de beker- en competitiewedstrijden
ons JO10-team hebben moeten terugtrekken.
Heb je interesse om (komend seizoen) te komen
voetballen?
Meld
je
dan
aan
via
bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Ons 1e elftal heeft ter voorbereiding op het nieuwe
seizoen meegedaan aan de Wegberger Mühlencup.
Zij hebben hier uiteindelijk de 4e plek behaald. Een
mooie prestatie!

Het bestuur is momenteel bezig met het opzetten
van een vrijwilligersreglement. Dit om onze
vereniging draaiende te houden. Meer info volgt op
korte termijn.

Hans Willems is vanwege een blessure helaas
moeten stoppen als grensrechter bij ons 1e elftal. In
overleg met onze andere grens Bert zullen wij dit
proberen te ondervangen.

Schrijf alvast in je agenda: vrijdag 16 november om
21.15 uur is onze algemene ledenvergadering in de
kantine.

Willie Bergh wordt de nieuwe leider van ons 3e
elftal.

