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Uit de bestuurskamer
Wij nodigen iedereen van harte uit voor onze
algemene ledenvergadering op vrijdag 16
november om 20.30 uur in onze kantine. Uiteraard
zijn ook alle ouders en supporters van harte
welkom! Na afloop is er een speciaal bieravond.
Circa 50 actieve leden hebben zich nog niet
aangemeld
voor
deelname
aan
onze
vrijwilligersactiviteiten. De rest van de leden c.q.
ouders hebben dit wel gedaan. Hier zijn wij niet
ontevreden over. Uiteraard hopen wij dat iedereen
dit alsnog doet! Het vervolg zullen wij tijdens onze
algemene ledenvergadering nader toelichten.
In de winterstop zullen de plafonds in de
kleedlokalen opnieuw worden geschilderd.
De afgelopen weken hebben er in opdracht van de
gemeente diverse inspecties plaatsgevonden op
ons sportpark. Zo is er o.a. een milieu-inspectie
geweest. Die is prima verlopen. Er was alleen het
advies om een CO2-koolmonoxide melder te
plaatsen in de kelder. Dit advies is doorgespeeld
naar de gemeente.
Het materialenhok (aan de overkant van veld 2) zal
in de maand november worden opgeknapt.
Begin december kunnen wij snoeiafval gebruiken
voor ons kerststukjesactie (verkoop op 15
december). Denk o.a. aan coniferen, hulst, taxus,
buxus, liguster etc. Heb jij dit in de tuin staat of weet
je
een
adres?
Mail
dan
naar
bestuur@oranjeblauw15.nl
Eind augustus hebben wij per automatisch incasso
de contributie voor dit seizoen geïnd. Bij diverse
leden is dit door verschillende omstandigheden niet
gelukt. De leden die het betreft zijn hierover al
(meermaals) geïnformeerd. Leden die hun
contributie niet vóór 1 november hebben betaald,

mogen vanaf november niet meer voetballen totdat
zij aan hun contributieverplichting hebben voldaan.
Onze VUT-ploeg is momenteel o.a. hard bezig met
het ontwikkelen van nieuwe bevestigingsmaterialen
voor de kleine doelen alsmede met het
schoonmaken van de douchekoppen.
Heb je interesse in een bestuursfunctie of weet je
iemand die hier geschikt voor is? Denk met ons mee
en geef dit aan bij een van de bestuursleden.

Jeugd
Onze JO19-1 en JO15-1 hebben de derde
bekerronde weten te bereiken!
Al onze jeugdteams doen het verder uitstekend in
de competitie!
Veel van onze jeugdteams hebben zich aangemeld
voor de winterzaalvoetbalcompetitie van de KNVB.
Zodra het programma hiervan door de KNVB
bekend wordt gemaakt, zal dit uiteraard worden
gecommuniceerd.
Heb je interesse om te komen voetballen? Meld je
dan aan via bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Nadat alle leiders de gevraagde input aan fotograaf
Fons Nijssen hebben aangeleverd, zullen de
teamfoto’s gepubliceerd worden.
Ons dameselftal heeft de 3e bekerronde weten te
bereiken. Een mooie prestatie!
Ons veteranenelftal zit dit seizoen goed in de
spelers, presteren prima en hebben het erg gezellig.
Ben je 35+ en heb je interesse om (weer) te
voetballen,
kom
dan
eens
kijken
op
zaterdagmiddag.

