
Uit de bestuurskamer! 

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 
openingsfeest. Het was bijzonder om oud-profs 
zoals Jean-Marie Pfaff, Andy van der Meijde, Luc 
Nilis en Roelof Luinge op ons sportpark te zien. De 
aansluitende feestavond met Big Benny en From 
USA was ook erg gezellig! Het fusiefeest is dan ook 
een mooie officiële afsluiting van ons fusietraject 
geweest.  
 
Wij hadden overigens al rekening gehouden met het 
gegeven dat wij met dit feest niet quitte zouden 
spelen. Het doel moest echter een bekroning zijn 
voor alle inspanningen, energie, frustraties en moed 
die wij tijdens het fusietraject met zijn allen hebben 
geleverd. Gelukkig was het dat ook en hebben wij 
alleen maar positieve reacties mogen ontvangen. 
Dank aan de organisatie! 
 
Ook op onze nieuwe tenues hebben wij alleen maar 
positieve reacties mogen ontvangen. Wij zijn blij dat 
iedereen trots is om in deze schitterende tenues 
onder de naam Oranje Blauw’15 te voetballen! 
 
Kleedlokaal 5 en 6 zijn inmiddels helemaal 
gerenoveerd. Het resultaat is erg mooi geworden! 
De andere kleedlokalen zullen vanaf december 
onder handen worden genomen. Het kan zijn dat 
wij tegen die tijd even praktisch om moeten gaan 
met de douchemogelijkheden. Meer info volgt t.z.t. 
 
Op 13 en 14 oktober zal de veldverlichting van 
Vlodrop door de gemeente op veld 3 worden 
geplaatst. Hierdoor zijn wij flexibeler met de velden 
in de avonduren. Er zal alsdan een nieuw overzicht 
van de veldindeling op trainingsavonden worden 
gemaakt.  
 
Op maandag 3 oktober zal bij alle leden per 
automatisch incasso de contributie voor het seizoen 
2016-2017 worden afgeschreven.  
 
Ons hoofdveld is voorzien van een nieuwe ring 
sponsorborden. Onze sponsorcommissie heeft puik 
werk geleverd! Het ziet er erg professioneel uit.  
 

Op zaterdag 15, 22 en 29 oktober zullen wij alle 
resterende zaken verhuizen vanuit het sportpark in 
Vlodrop naar het sportpark in Posterholt. Denk 
hierbij – naast het verplaatsen van klein materiaal – 
ook aan de veldafrastering, dug-outs en vangnetten 
achter de doelen. Omdat deze zaken onze 
eigendommen zijn, zullen wij zelf voor de verhuizing 
moeten zorgen. Wij kunnen dan ook jullie hulp 
gebruiken! Schrijf daarom alvast in je agenda om op 
deze zaterdagen te komen helpen tussen 8.30 en 
13.00 uur! Geef je gemakshalve ook al op via 
bestuur@oranjeblauw15.nl  
 
Op zaterdag 29 oktober organiseren wij tenslotte 
een zogenaamde ‘kijkdag’ voor onze leden op het 
sportpark in Vlodrop. Alle spullen die wij niet meer 
in Posterholt kunnen gebruiken, kunnen dan 
worden meegenomen door de leden.  
 
De gemeenteraad heeft op 29 september jl. een 
motie aangenomen waardoor er een onderzoek zal 
plaatsvinden naar een centrale plek voor één 
multifunctioneel sportcomplex in de gemeente 
Roerdalen (met daarin één voetbalpark, zwembad, 
sporthal en een kantine die door een commerciële 
partij wordt gedreven). Dit onderzoek dient nog 
voor het einde van het jaar te zijn afgerond. Wij zijn 
benieuwd naar het resultaat en verdere 
ontwikkelingen. 
 

Jeugd 
Inmiddels zijn van nagenoeg alle jeugdteams 
teamfoto’s gemaakt. Deze zijn te raadplegen via 
onze website en Facebookpagina. Dank aan 
fotograaf Frank van Riet! 
 
Onze jeugd is voortvarend aan haar beker- en 
competitiewedstrijden gestart. Veel succes verder 
in de competitie! 
 

Senioren 
Ook van alle seniorenteams zal op korte termijn een 
teamfoto worden gemaakt.  
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