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Uit de bestuurskamer!

Covid’19 / KNVB
Langzaamaan worden ook de coronamaatregelen voor
het voetbal enigszins versoepeld. Helaas komen deze
voor de senioren te laat om dit seizoen nog
wedstrijden te kunnen spelen, onze jeugd mag
daarentegen in juni de Regiocup gaan spelen.
We kiezen er bewust voor om het seizoen 2020-2021
zonder grote evenementen af te sluiten. We hopen dat
het komende seizoen weer enigszins normaal kan
verlopen.
Vacatures
Binnen Oranje Blauw’15 zijn momenteel de volgende
vacatures open:
- Grensrechter 1e elftal
- Grensrechter 2e elftal
- Scheidsrechters, zowel voor senioren als voor
jeugdteams
- Kantinepersoneel
- Technische Commissie Jeugd
- Technische Commissie Activiteiten Jeugd
- Technische Commissie Activiteiten Senioren
Heb je interesse om een van bovenstaande vacatures
in te vullen. Neem dan contact op met een van de
bestuursleden
of
stuur
een
mail
naar
bestuur@oranjeblauw15.nl.
Contributie
Zoals tijdens de ALV reeds besproken zullen we
komend seizoen éénmalig een mogelijkheid bieden tot
korting op de contributie. We willen hiermee de leden
tegemoet komen voor de beperkingen tijdens de
Covid’19 periode. De communicatie hierover gaat via
een aparte email naar de leden.
Beleidsplan
Een aantal leden zal binnenkort middels een kick-off
bijeenkomst praten over het te volgen beleid voor
Oranje Blauw’15 in de komende jaren. Meer info volgt
hierover nog.
Jeugd

Hoewel de jeugd ten alle tijden heeft mogen trainen
en onderlinge wedstrijden kunnen spelen wordt de
echte wedstrijdspanning toch gemist. Gelukkig
komt daar als gevolg van de laatst aangekondigde

versoepelingen verandering in, al onze jeugdteams
kunnen in juni deelnemen aan de KNVB Regiocup.
Maandag 31 mei wordt het programma van deze
competitie gepubliceerd. Publiek langs de lijn is
hierbij helaas (nog) niet welkom.
Teamindeling 2021-2022
De jeugdcommissie is samen met de jeugdtrainers
bezig met de indeling van spelers en trainers voor het
nieuwe seizoen. Wij hopen deze binnen afzienbare tijd
af te ronden waarna de nieuwe indelingen
gecommuniceerd zullen worden naar spelers en
ouders.
Senioren
Ger van Helden is de nieuwe trainer van het 2e elftal
voor het komende seizoen 2021-2022. De ervaren
oefenmeester is 55 jaar oud en woonachtig in
Herkenbosch. Momenteel is Ger nog actief bij VV
Haelen; voorheen was hij trainer van onder andere
SVH’39 1 en SNA 1. Als speler was hij lang actief bij
SVH’39 1. We denken dat Ger de geschikte trainer is
om de jonge spelersgroep naar een hoger niveau te
tillen.
Tevens bedanken we Frank Eurlings voor maar liefst
vijf jaar trainer van Oranje Blauw’35 2 en wensen hem
veel succes bij zijn nieuwe uitdaging!
Ons 35+ elftal zal komend seizoen doorgaan als 3e
elftal. De voornaamste redenen hiervoor zijn:
- wedstrijden van 90 minuten;
- een volledige competitie;
- niet noodzakelijk om spelers in te zetten die ouder
zijn dan 35 jaar.
Hopelijk kunnen onze oudjes het bijbenen tegen deze
doorgaans jongere tegenstanders ☺.
Adreswijziging doorgeven
Uit de ledenadministratie is gebleken dat een aantal
adressen niet meer juist genoteerd staan.
Iedereen die in de afgelopen jaren is verhuist en de
adreswijziging nog niet heeft doorgeven, wordt
vriendelijk verzocht het nieuwe adres (en eventueel
ook andere gewijzigde gegevens) te mailen naar
administratie@oranjeblauw15.nl.

