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Uit de bestuurskamer
Naar aanleiding van het recente krantenartikel
waarin de gemeente ons een verwijt maakt over het
niet goed onderhouden van de bomen op ons
sportpark, hebben wij vanuit de gemeente een
excuusbericht ontvangen. De gemeente geeft hierin
aan dat zij de conclusie, dat wij onvoldoende
onderhoud zouden hebben gepleegd, niet te delen.
Wij vinden de suggestie die is gewekt in ieder geval
absoluut ongepast richting onze vrijwilligers. Wij
zijn zeer te spreken over het vele werk dat onze
vrijwilligers verrichten en zijn hen hier dan ook zeer
dankbaar voor.
Als het plan van de gemeente doorgaat, dan worden
er 119 bomen op ons sportpark gekapt.
Voor onze kerststukjesactie kunnen wij nog
bruikbaar snoeiafval gebruiken (denk o.a. aan
coniferen, hulst, taxus, buxus, liguster etc.) Kun jij
ons
hieraan
helpen?
Mail
dan
naar
bestuur@oranjeblauw15.nl
Maandag 10 en dinsdag 11 december zullen zowel
in de ochtend-, middag- als avonduren de
kerststukjes worden gemaakt in onze kantine. Voor
de maandagavond hebben zich inmiddels meer dan
20 vrijwilligers opgegeven! Leuk om te ervaren.
De verkoop van de kerststukjes zal plaatsvinden op
zaterdag 15 december. Wij verzamelen die dag met
alle leden om 10.00 uur op het sportpark.
Alle (ouders van) leden die zich tot op heden niet
hebben aangemeld voor een vrijwilligersactiviteit,
zullen worden ingedeeld om op zaterdag 9 maart
namens Oranje Blauw’15 te collecteren voor Jantje
Beton.
In de 2e week van januari zullen de plafonds van de
kleedlokalen opnieuw worden geschilderd.

Het materialenhok (aan de overkant van veld 2)
wordt momenteel opgeknapt door de gemeente.
Voor het nieuwe seizoen zijn wij hard op zoek naar
nieuwe bestuursleden. De komende weken zal hier
intern meer aandacht voor worden gevraagd.
Schrijf alvast in je agenda: vrijdagavond 4 januari is
onze nieuwjaarsborrel in de kantine.

Jeugd
Enkele van onze jeugdteams doen volop mee voor
het kampioenschap. Wij wensen alle jeugdteams
veel succes tijdens de resterende wedstrijden en
hopen
uiteraard
een
of
meerdere
kampioenschapsfeestjes te kunnen vieren.
Zaterdag 22 december zullen veel van onze
jeugdteams
beginnen
aan
de
winterzaalvoetbalcompetitie van de KNVB.
Indien het in de winterperiode niet mogelijk is om
buiten te trainen, dan mogen alle jeugdteams op
kosten van de vereniging één keer in de zaal trainen.
Meerdere trainingen komen voor eigen rekening
van het team. Met de winterzaalcompetitie bieden
wij namelijk al een passend alternatief aan.
Heb je interesse om te komen voetballen? Meld je
dan aan via bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering
heeft er een constructief overleg plaatsgevonden
met onze veteranen over hun aanwas in combinatie
met het eventueel aanbieden het volgend seizoen
van 35+ voetbal in competitieverband.
De komende weken zal bij de senioren al een eerste
doorkijk
worden
gemaakt
naar
de
teamsamenstellingen voor het seizoen 2019-2020.

