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Uit de bestuurskamer
Zoals bekend is de gemeente voornemens om met
de voetbalverenigingen uit de gemeente Roerdalen
een nieuwe gebruiksovereenkomst te sluiten met
betrekking tot het gebruik en onderhoud(skosten)
van de voetbalparken. De kosten van het
onderhoud van de velden en de gebouwen komen
bij deze nieuwe gebruiksovereenkomst in principe
geheel voor rekening en risico van de verenigingen,
waarbij de gemeente jaarlijks een totaal bedrag ter
beschikking stelt aan de gezamenlijke verenigingen
om het onderhoud te bekostigen. Het meerdere aan
onderhoudskosten komt voor rekening van de
verenigingen.
Hierop hebben wij onlangs de gemeente laten
weten dat wij met de tot op heden ontvangen
(financiële) gegevens onvoldoende inzicht hebben
op de (financiële) risico’s die wij lopen indien wij
instemmen met de nieuwe gebruiksovereenkomst.
Zo heeft de gemeente ons de onderhoudskosten
voor ons sportpark over de laatste jaren niet
inzichtelijk gemaakt. Het is ons verder ook niet
duidelijk welke gevolgen het voor Oranje Blauw’15
heeft indien wij niet instemmen met de nieuwe
gebruiksovereenkomst. Wij hebben de gemeente
hierover om opheldering gevraagd. Wij zijn nu in
afwachting van de reactie van de gemeente.
Uiteraard kan het bestuur pas een besluit nemen
nadat de ledenvergadering is geraadpleegd.
Vanwege wederom een zeer geringe opkomst voor
het collecteren voor Jantje Beton hebben wij
besloten om niet langer door te gaan met deze
actie. Mogelijk dat andere verenigingen hier meer
enthousiasme bij hun leden voor kunnen
bewerkstelligen.
Wij zoeken nog versterking in de organisatie van de
Vaderdagbraderie. Wil je hierover meedenken?
Mail dan naar bestuur@oranjeblauw15.nl

Onze website wordt vanaf heden beheerd door
onze nieuwe webmaster Chantalle Dörenberg. Zij is
te bereiken via website@oranjeblauw15.nl
Onze nieuwe wedstrijdsecretaris voor zowel de
jeugd als senioren is Con Muller. Con is voor de
jeugdleiders bereikbaar via tussenkomst van onze
TC-jeugd. Dit zodat onze TC-jeugd e.e.a. kan
coördineren.
Con
is
bereikbaar
via
wedstrijdsecretaris@oranjeblauw15.nl

Jeugd
Al onze jeugdteams zijn inmiddels voortvarend
gestart aan hun voorjaarscompetitie. Wij wensen
hen veel succes!
Onze TC-jeugd heeft een concept indeling van de
jeugdteams voor komend seizoen gemaakt. Dit
concept voorstel zal 1 april met de jeugdleiders
worden gedeeld en besproken. Uiteraard kunnen
de jeugdleiders hierop hun reactie geven.
Heb je interesse om te komen voetballen? Meld je
dan aan via bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij het volgend
seizoen 3 seniorenelftallen bij de heren, één 35+
team en één veteranenteam. Bij de dames hebben
wij naar alle waarschijnlijkheid één dameselftal en
één 35+ team.
De samenstelling van de teams voor komend
seizoen gaat in goed overleg met alle
seniorenleiders.
Om binding met JO19-1 te krijgen zal onze selectie
– mede met het oog op komend seizoen – de
komende periode ook eens op donderdagavond
gaan trainen. Dit zodat onze JO19-1 hierbij kan
aansluiten.

