
Uit de bestuurskamer! 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 
september jl. hebben zowel de leden van VV 
Vlodrop als van PSV’35 formeel ingestemd met de 
naamskoppeling “PSV’35/VV Vlodrop” voor het 
seizoen 2015-2016. Deze formaliteit was nog een 
voorwaarde van de KNVB. 
 
Om een besluit over de fusie te kunnen nemen 
waren helaas te weinig leden aanwezig. Statutair 
diende namelijk 75% van alle leden aanwezig te 
zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering op 
woensdag 30 september zal derhalve nogmaals het 
fusievoorstel formeel ter goedkeuring aan de leden 
worden voorgelegd. Ditmaal kan – ongeacht het 
aantal aanwezigen – daadwerkelijk worden 
gestemd over de fusie. Indien 2/3 van de 
aanwezigen vóór stemt, dan staat de fusie 
definitief vast.  
 
De leden van VV Vlodrop vergadering 30 
september bij Café De Prins en de leden van 
PSV’35 in de kantine te Posterholt. Beide 
vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Elk lid kan 
maximaal twee stemmen voor andere leden 
uitbrengen, mits hij beschikt over een schriftelijk 
bewijs dat hij voor een ander lid mag stemmen.   
 
Wij hebben ons laatste renovatieplan nader 
onderbouwd richting de gemeente. Wij zullen 
spoedig weer met de gemeente om de tafel zitten 
om de voortgang te bespreken. Dit zodat de 
werkzaamheden aan ons sportpark in Posterholt 
z.s.m. kunnen beginnen. 
 
Zoals bekend is de kantine op het sportpark in 
Vlodrop gesloten. Op korte termijn zal daar echter 
een blikjesautomaat, een koffiezetapparaat en een 
waterkoker worden neergezet. Ook voor ranja zal 
worden gezorgd. Dit zodat onze leden en 
tegenstanders toch iets kunnen drinken. 
 
Op basis van de eerste weken van het nieuwe 
seizoen kunnen wij een voorzichtige tussenbalans 
opmaken. Wij kunnen concluderen dat de 
samenwerking prima verloopt, maar dat wij wel 
nog een aantal praktische aandachtspunten 

aanlopen. Met name onze teams die hun 
thuiswedstrijden nog in Vlodrop voetballen hebben 
dit gemerkt (denk o.a. aan: Wie trekt de lijnen? 
Wie poetst de kleedlokalen etc.). Indien wij met 
zijn allen de schouders eronder zetten, dan hebben 
wij deze aandachtspunten snel opgelost! 
 
Voor onze activiteitencommissie zijn wij naarstig 
op zoek naar een of meerdere kartrekkers. Heb je 
interesse of wil je meer informatie hebben? 
Informeer dan bij een van de bestuursleden of 
stuur een mail naar bestuur@oranjeblauw15.nl 
 
Jeugd 
Total Soccer Network zal binnenkort beginnen met 
het geven van circuittrainingen aan de jeugd. De 
eerste kennismakingsbijeenkomst was in ieder 
geval goed bezocht en werd direct als toegevoegde 
waarde ervaren. 
 
Al onze jeugdteams hebben prima voetbal laten 
zien in de eerste bekerronde. Onze C1 heeft zelfs 
de 2e bekerronde weten te bereiken.  
 
Onze huisfotograaf Frank van Riet heeft al een 
behoorlijk aantal jeugdteams gefotografeerd. Ook 
de seniorenteams komen binnenkort aan de beurt. 
Uiteraard zullen wij de foto’s publiceren.  
 
Het duurt nog even, maar Sinterklaas heeft ons al 
vanuit Spanje laten weten dat hij op 
donderdagavond 3 december een bezoekje in onze 
kantine komt brengen voor onze jongste jeugd 
(mini F en F-jeugd).  
 
Senioren 
Van onze senioren heeft alleen ons 1e elftal de 2e 
bekerronde weten te behalen. Op 25 oktober 
wordt in Ospel tegen RKSVO voor de 3e bekerronde 
gestreden.  
 
Alle seniorenteams incl. dames zijn voortvarend 
gestart aan hun competitie.  
 
De veteranen van VV Vlodrop en PSV’35 zijn hun 
najaar-reeks met een onderling treffen begonnen. 
De winst ging ditmaal naar Vlodrop.  
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