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Uit de bestuurskamer

Jeugd

Er hebben zich twee jeugdige seniorenleden gemeld
die graag eens meedraaien in het bestuur als
aspirant-lid! Een erg leuke en prima ontwikkeling!

Zowel onze JO11-1 als onze JO15-1 zijn kampioen
geworden! Proficiat!

Wij zijn niettemin nog op zoek naar nieuwe
kartrekkers. Wil jij ook eens meedraaien met het
bestuur of wil je meer weten over een
bestuursfunctie? Spreek dan een bestuurslid aan of
mail naar bestuur@oranjeblauw15.nl.
Onder andere de volgende werkzaamheden zijn c.q.
komen met ingang van het nieuwe seizoen vacant:
penningmeester, voorzitter kantinecommissie,
voorzitter
TC-senioren,
commissielid
Vaderdagbraderie, secretaris, wedstrijdsecretaris
jeugd, wedstrijdsecretaris senioren en webmaster.
Een concrete invulling van de uit te voeren
werkzaamheden hebben jullie kunnen lezen in de
verenigingsmail. Heb je deze mail niet ontvangen?
Mail dan even naar bestuur@oranjeblauw15.nl
Wij danken iedereen die heeft meegeholpen aan de
kerststukjesactie. Dankzij de vele vrijwilligers waren
de kerststukjes in een recordtempo gemaakt. De
kerststukjes die niet verkocht zijn geworden,
hebben wij geschonken aan de bewoners van een
bejaardentehuis. Zij waren hier erg blij mee.
Wij danken ook de organisatie van het
Kersttoernooi. Het was een zeer gezellige dag.
Wij nodigen alle leden, vrijwilligers, supporters en
sponsoren
van
harte
uit
voor
onze
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 4 januari vanaf 19.30
uur in onze kantine. Uiteraard zorgen wij voor een
hapje en een drankje.
Schrijf ook in je agenda: vrijdagavond 18 januari
wordt de nieuwe Prins van Oranje Blauw’15
uitgeroepen in onze kantine!

Wij hebben de KNVB verzocht om onze JO11-1,
JO15-1 alsmede onze JO19-1 na de winterstop
hoger in te delen.
Mede om misverstanden te voorkomen is onlangs
besloten, dat elk jeugdteam in de winterperiode
één keer op kosten van de vereniging in de zaal mag
trainen. Dit ongeacht of er buiten getraind kan c.q.
mag worden. Dit uiteraard naast het drukke
programma
van
de
KNVB
winterzaalvoetbalcompetitie voor alle teams.
Op zaterdag 20 januari wordt door de KNVB de
voorjaarsindeling bekend gemaakt voor onze
jeugdteams.
Heb je interesse om te komen voetballen? Meld je
dan aan via bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Fotograaf Fons Nijssen heeft onze herenteams op
een speciale wijze gefotografeerd. Het resultaat is
te zien op onze website en Facebookpagina. Fons
bedankt!
Om meer aansluiting tussen JO19, de dames en de
herenteams te krijgen, is het idee geopperd om ook
de herenteams op de donderdagavond te laten
trainen. Onze TC-senioren gaat na of hier draagvlak
voor is onder de herenteams.
Daarnaast zal getracht worden om weer periodiek
met alle seniorenleiders gelijktijdig om de tafel te
zitten. Dit was voorheen wekelijks een vast gebruik,
maar hier is geleidelijk aan de klad in gekomen.
Wij feliciteren Jo en Theo als de nieuwe beerpong
kampioen!

