Oranje Blauw’15
NIEUWSBRIEF
2019 – JANUARI

Uit de bestuurskamer
Inmiddels hebben zich al enkele kandidaten voor
een bestuurs- en commissiefunctie aangediend. Erg
fijn natuurlijk! Zo hebben zich enkele kandidaten
aangemeld voor de functie van webmaster alsmede
voor het wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren.
Het bestuur zoekt niettemin nog altijd versterking
voor komend seizoen! Onder andere de functie van
voorzitter, penningmeester en algemeen secretaris
is nog vacant. Ook voor de braderie- en
kantinecommissie zoeken wij nog leden. 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.
Wij kunnen terugkijken op een gezellige
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar voor het eerst op een
vrijdagavond. Wij hebben echter toch besloten om
in januari 2020 de nieuwjaarsreceptie weer op
zondagmiddag te houden. Dit met name omdat is
gebleken dat onze vrijwilligers en supporters de
voorkeur hebben voor de zondagmiddag.
Onze kantineprins Rick I (Janssen) regeert dit jaar
met zijn spreuk “Krieg de hik, mit prins Rick!”. Wij
wensen Rick en zijn adjudanten Chrit en Gilles eine
sjoone vastelaovend toe! Dank overigens aan de
organisatie van het prinsuitroepen in onze kantine!
Op zaterdagochtend 9 maart gaat Oranje Blauw’15
collecteren voor Jantje Beton. Meer info over deze
actie volgt op korte termijn.
Onze hoofdtrainer Theo Schmitz heeft zijn contract
met één seizoen verlengd. Wij zijn blij dat deze
kundige trainer en verenigingsman zijn contract
heeft verlengd. De sfeer binnen de selectie is prima
De loopverlichting langs veld 2 is inmiddels voorzien
van een tijdschakelaar. Deze verlichting hoeft dus

niet meer aangezet te worden in de container
waarin de ballen staan.
Ook op de afzuiginstallaties in de kleedlokalen is een
timer gezet. Dit zal uiteraard een betere
luchtcirculatie opleveren.

Jeugd
De winterzaalvoetbalcompetitie is thans nog in volle
gang. Enkele van onze teams doen zelfs mee voor
het kampioenschap. Zodra de definitieve eindstand
van de KNVB is ontvangen, zullen wij hierover
uiteraard communiceren.
Op vrijdagavond 1 maart zal in samenwerking met
VC
Voluntas
en
HCP
de
jaarlijkse
jeugdcarnavalsavond georganiseerd worden in het
KA-Huis. Schrijf deze datum alvast in je agenda!
Het voorjaarsprogramma voor onze jeugdteams
staat op onze website. De jeugd begint alweer
zaterdag 9 februari te voetballen voor de
competitie. Dit uiteraard indien het weer dit
toelaat.
De competitie voor de jeugd is afgelopen op 25 mei.
De laatste twee weekeinde van juni organiseren wij
onze eigen internationale jeugdtoernooien.
Heb je interesse om te komen voetballen? Meld je
dan aan via bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Onze TC-senioren is momenteel een doorkijk aan
het maken naar het komend seizoen. Alle
seniorenleiders worden hierbij uiteraard betrokken.
Ons dameselftal heeft zich geplaatst bij de laatste
16 teams in de bekercompetitie van district Zuid II.
Een uitstekende prestatie! Hier mogen wij met zijn
allen trots op zijn.

