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Uit de bestuurskamer
Dankzij de medewerking vanuit alle seniorenteams
hebben wij de kantinediensten op de zondagen snel
weten in te vullen. Dank aan alle teams!
Inmiddels zijn alle leden geïnformeerd over ons
nieuw vrijwilligersbeleid. Deze insteek was nodig
om onze vereniging draaiende te houden. Wij
merken namelijk dat het steeds lastiger wordt om
(structurele) vrijwilligersfuncties goed gevuld te
krijgen. Wij zijn niet ontevreden over de eerste
terugkoppeling vanuit de leden. De komende weken
zal dit beleid verder worden opgepakt en
uitgewerkt.
Onlangs heeft er in opdracht van de gemeente een
dak
inspectie
plaatsgevonden
van
ons
verenigingsgebouw. De geconstateerde gebreken
worden spoedig herstelt.
De bladderende verf in onze kleedlokalen heeft ook
de aandacht van de gemeente. Er wordt gekeken
naar een permanente oplossing. Tot die tijd wordt
het plafond zover als het gaat opgelapt.
Schrijf alvast in je agenda: vrijdag 16 november om
21.15 uur is onze algemene ledenvergadering in de
kantine.
Wij zoeken nog iemand die de coördinatie van het
verzamelen van het snoeiafval t.b.v. onze
kerststukjesactie op zich wil nemen? De
werkzaamheden
zullen
begin
december
plaatsvinden. Heb je interesse of wil je meer weten?
Spreek een bestuurslid aan of mail naar
bestuur@oranjeblauw15.nl
In goed overleg met onze VUT-ploeg is onlangs een
nieuwe lijnentrekker aangeschaft.
Frank Janssen heeft aangegeven na dit seizoen
bestuurlijk een stapje terug te doen. Indien nodig

blijft hij daarna de financiële administratie
bijhouden totdat de financiële zaken goed zijn
overgedragen.
Dit betekent dat binnen niet afzienbare Frank
Demarteau, Rob Vernaus, Ruud Latta, Lars van
Engelen, Frank Janssen en Jorg Massy (definitief)
afzwaaien als bestuurslid. Uiteraard zal gezorgd
worden voor een degelijke overdracht. De invulling
van de bestuurstaken zal niettemin een belangrijk
onderwerp
zijn
tijdens
de
algemene
ledenvergadering.
Wil je meer weten over een bestuursfunctie of heb
je interesse? Spreek een bestuurslid aan of mail
naar bestuur@oranjeblauw15.nl
Het Beerkiene was een gezellige avond. Dank aan
hoofdtrainer Theo die dit georganiseerd heeft!

Jeugd
Frank van Riet heeft van de meeste jeugdteams een
teamfoto gemaakt. De foto’s staan op onze website
onder het kopje ‘jeugd’. De ontbrekende teamfoto’s
zullen op korte termijn worden gemaakt. Frank
bedankt!
In het bekertoernooi zijn onze JO19-1, JO15-1 en
JO9-1 door naar de volgende ronde!
Heb je interesse om (komend seizoen) te komen
voetballen?
Meld
je
dan
aan
via
bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Fons Nijssen maakt op korte termijn de teamfoto’s
bij de seniorenteams. Alvast dank Fons!
Bij de seniorenelftallen heeft alleen ons dameselftal
de poulefase van het bekertoernooi overleefd. De
volgende bekerwedstrijd is een thuiswedstrijd op
dinsdagavond 23 oktober tegen Eindse Boys VR1.

