
Uit de bestuurskamer! 

Op 27 januari jl. is er een afrondende bespreking 
geweest met wethouder Den Teuling. Uit dit 
overleg menen wij te kunnen concluderen dat er in 
ieder geval politiek draagvlak is om ons sportpark 
op korte termijn op de volgende punten te 
renoveren: 

- renovatievan de huidige in gebruik zijnde 
kleedlokalen (lokaal 1 t/m 6) op basis van 
wet- en regelgeving c.q. veiligheid; 

- het op orde brengen van de elektrische 
installatie; 

- het inpandig aanpassen van de 
keuken/kantine; 

- het verplaatsen van de veldverlichting van 
Vlodrop naar Posterholt; 

- het vervangen van de 
beregeningsinstallatie; 

- het plaatsen van straatverlichting langs de 
provinciale weg tussen Vlodrop en 
Posterholt i.s.m. Provincie Limburg; 

- het realiseren van een trapveldje in 
Vlodrop voor de Vlodropse jeugd. 

 
Hiermee moeten wij ook concluderen dat dit niet 
alle gewenste aanpassingen uit ons 
renovatieplanzijn. Wij hebben met de wethouder 
afgesproken dat wij een onafhankelijke partij een 
raming van de bouwkundige kosten laten maken 
van de voornoemde renovatiepunten. De door ons 
voorgestelde aanpassingen – die hier niet onder 
vallen – worden optioneel mee gecalculeerd. 
Uiteindelijk is het dan donderdag 21 april aan de 
gemeenteraad om een beslissing te nemen.    
 
Een eerste proefdruk van ons nieuwe tenue is 
klaar. Wij zijn zeer onder de indruk! 

 
Jeugd 
Speler van ons 3

e
 elftal Youri Linssen is uitgeroepen 

tot prins van JCV de Eerstelinge! Prins Youri I houdt 
receptie op zondag 31 januari vanaf 11.11 uur in de 
Blokhut.  
 
Daarnaast zijn onze leden Raph Hoven en Naomi 
Wolters uitgeroepen tot prinsenpaar van de 
Feesnaeskes! 

Wij wensen prins Youri I en prinses Kyara alsmede 
prins Raph I en prinses Naomi 
‘einesjoonevastelaovend!’ 
 
Op vrijdag 5 februari is van 19.11 tot 22.11 een 
vastelaovendbal in het KA-huis. Ook onze 
jeugdleden zijn uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. 
 
Onze jeugdteams doen het zeer verdienstelijk in de 
winterzaalvoetbalcompetitie van de KNVB. Een 
prima voorbereiding op de voorjaarreeks.  
 
Het complete competitieprogramma van onze 
jeugd is te raadplegen via onze website. De eerste 
competitiewedstrijd op het veld is voor alle 
jeugdteams op zaterdag 27 februari. 
 
Door een aanzienlijk aantal aan- en afmeldingen 
heeft de TC-jeugd in de winterstop in overleg met 
de leiders behoorlijk moeten puzzelen om de 
jeugdteams weer samengesteld te krijgen. Wij 
beseffen dat dit niet voor iedereen het gewenste 
resultaat heeft opgeleverd, maar vertrouwen er op 
dat uiteindelijk iedereen weer met plezier aan het 
voetballen komt.  
 

Senioren 
Tijdens onze drukbezochte nieuwjaarsreceptie 
hebben wij bekend gemaakt dat Swalmenaar Har 
Bessems (52) met ingang van het seizoen 
2016/2017 de nieuwe hoofdtrainer van Oranje 
Blauw'15 zal zijn. Har is hoofdtrainer geweest van 
Boekoel, SVVH, RKSVN, Kessel en thans Bieslo. Met 
Har halen wij een ervaren trainer in huis die 
bekend staat als een echt verenigingsmens en die 
communicatie hoog in het vaandel heeft staan. Wij 
wensen Har de komende maanden nog veel succes 
bij Bieslo en daarna bij Oranje Blauw'15. 
 
Onze huidige hoofdtrainer Michel van Bezel zal na 
dit seizoen hoofdtrainer worden bij Armada.  
 
De veteranen van PSV’35 hebben tijdens hun 
jaarvergadering besloten om de naam van PSV’35 
in ere te houden. Zij blijven dus ook in de toekomst 
voetballen onder de naam PSV’35.  
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