
Uit de bestuurskamer! 
De ledenvergaderingen van zowel VV Vlodrop als 
PSV’35 hebben unaniem ingestemd met een fusie. 
Dit echter onder het voorbehoud dat de gemeente 
de toezegging doet dat ons sportpark, welke de 
thuisbasis zal vormen van de fusievereniging, naar 
behoren wordt opgeknapt. Ons sportpark is 
namelijk niet voldoende veilig en ingericht om deze 
fusievereniging te huisvesten. Wethouder de heer 
Den Teuling heeft ons toegezegd dat hij hierover 
medio januari uitsluitsel kan verschaffen.  
 
De wethouder kan helaas niet nu al een toezegging 
doen. Dit omdat hij eerst een tussenevaluatie 
wenst te houden met alle verenigingen uit de 
gemeente Roerdalen. Indien de wethouder merkt 
dat een andere vereniging (lees in dit geval: VV St. 
Odiliënberg) wordt uitgesloten door de 
gezamenlijke keuze van VV Vlodrop en PSV’35, dan 
zal hij niet kunnen toezeggen dat ons sportpark 
wordt opgeknapt.  
 
Wij hebben uiteraard zowel VV St. Odiliënberg als 
de wethouder aangegeven, dat VV St. Odiliënberg 
welkom is om zich aan te sluiten bij onze 
gezamenlijke plannen. VV St. Odiliënberg kan 
echter op dit moment nog geen keuze maken. Om 
de vaart erin te houden heeft VV St. 
Odiliënbergonlangs een aparte commissie 
opgericht. Zij zullenin januari meer duidelijkheid 
kunnen geven.  
 
Het moge duidelijk zijn dat wij een patstelling 
bereiken indien er medio januari geen 
duidelijkheid wordt verschaft door de 
wethouder.Wij zijn dan ook zeer benieuwd op de 
reacties van zowel VV St. Odiliënberg als 
wethouder de heer Den Teuling. 
 
Het bestuur van PSV’35 was graag nog een seizoen 
doorgegaan met hoofdtrainer Patrick Wolters. 
Patrick heeft echter besloten om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Wij wensen hem hierbij heel 
veel succes. Wij gaan samen nog voor een mooie 
en succesvolle afsluiting!  
 

Verzorger Daan van Montfort heeft aangegeven 
graag nog een seizoen door te gaan. Dit is top! Alle 
spelers en leiders zijn namelijk zeer te spreken 
over de kennis en kunde van Daan! 
 
Zet alvast in je agenda: op zaterdagmorgen 13 
december zullen alle jeugd- en seniorenleden weer 
kerststukjes gaan verkopen. Bij voldoende hulp kan 
dit klusje al geklaard zijn binnen het uur.  
 
De kerststukjes worden gemaakt op maandag 8 en 
dinsdag 9 december. Kom eens een uurtje helpen! 
Meer info via Marleen van Bree (tel. 06-22644731). 
 
Wij kunnen ook nog snoeiafval gebruiken. Bel Har 
Cabollet (tel. 403965)  en onze VUT-ploeg komt het 
snoeiafval zelfs bij jullie thuis ophalen. 
 
Onze VUT-ploeg zal, als dank voor haar 
voortreffelijke inzet het afgelopen jaar, gaan eten 
bij onze sponsor Restaurant Ohlenforst. 
 
Jeugd 
Onze E1 is ongeslagen kampioen geworden! Een 
prachtige prestatie jongens!Ook onze F2 is nog in 
de race om kampioen te worden.  
 
De andere jeugdteams hebben ook uitstekend 
voetbal laten zien en maken zich klaar voor de 
diverse zaaltoernooien alsmede voor de 
winterzaalvoetbalcompetitie van de KNVB.   
 
Schrijf alvast in je agenda. Zondag 18 januari 2015 
vindt de 29e editie van de Annendaalloop plaats. 
Dit jaar wordt er bij de jeugd gestreden om de Bert 
VergoossenRoerdalencup Verenigingen. Bert heeft 
zich vele jaren op een voortreffelijke wijze ingezet 
voor PSV’35. Wij hopen dan ook dat vele 
jeugdspelers van PSV’35 mee zullen doen aan dit 
mooie eerbetoon van de Lopersgroep Posterholt 
aan Bert!   
 
Senioren 
Wij zijn thans oriënterende gesprekken aan het 
voeren met potentiële opvolgers van hoofdtrainer 
Patrick Wolters. Met het oog op de fusieplannen 
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zal uiteraard ook VV Vlodrop bij de 
vervolggesprekken worden betrokken. 


