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Uit de bestuurskamer!
Covid’19
Vooralsnog blijven de volgende regels van kracht
voor onze vereniging::
- Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot
nader order niet toegestaan
- Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen
van vier personen en met onderling 1,5 meter
afstand
- Voor jeugdteams geldt geen beperking in de
groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de
training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes
spelen bij de eigen vereniging
- Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven
gesloten
- Geen publiek toegestaan op de
sportaccommodatie

Sponsornieuws
Onze sponsorcommissie heeft niet stilgezeten in
deze rare tijd. Er zijn overeenkomsten gemaakt
met de volgende nieuwe sponsoren:
- Anytime Fitness Posterholt (zie onze website voor
een leuke ledenactie!)
- Henry Janssen Terrasoverkappingen
- Café de Sport
Daarnaast is het contract met kledingsponsor
Sport2000 / Posno Sport Roermond verlengd. De
nieuwe kledinglijn is te vinden onder het kopje
‘webshop’ op onze website.

Jeugd
Acties
Oranje Blauw’15 heeft maar liefst een bedrag van
EUR 1751,68 bij elkaar gehaald bij de Rabobank
Clubsupport actie. Een geweldig bedrag. Bedankt
aan de Rabobank en aan iedereen die op onze club
gestemd heeft!

Gelukkig mag de jeugd in deze tijden nog gewoon
trainen. Dit wordt dan ook met volle inzet gedaan.
Ook onderlinge wedstrijden mogen gespeeld
worden.
Helaas is de winterzaalcompetitie dit jaar afgelast.
Jeugdteams kunnen wel in de zaal trainen.

Daarnaast hebben onze jeugdleden bij de Grote
Clubactie maar liefst 632 loten verkocht. Dit levert
de club ook een mooi bedrag op. Super gedaan!

De Sint mag helaas de kantine niet bezoeken dit
jaar, maar hier heeft de goedheiligman een mooie
variant voor gevonden voor onze jongste
jeugdleden…..

Helaas zal dit jaar de kerstactie vanwege de Corona
maatregelen geen doorgang vinden.

Senioren
Verbouwing kantine
De verbouwing van onze kantine zit er bijna op.
Onze vrijwilligers zetten momenteel de laatste
puntjes op de i. Onze kantine ziet er werkelijk
schitterend uit!
We kunnen niet wachten tot deze weer geopend
mag worden. Te zijner tijd zal er uiteraard een
spetterend openingsfeest georganiseerd worden.
Een groot woord van dank aan iedereen die hier
zijn steentje aan heeft bijgedragen!

Helaas zal onze hoofdtrainer Theo Schmitz na dit
seizoen stoppen als trainer van Oranje Blauw’15.
Theo kennende zal hij zich 100% voor onze club
blijven inzetten tot het einde van dit seizoen.
De technische commissie is momenteel op zoek
naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen
2021-2022.

