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Beste leden, ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van turnseizoen 2017-2018.

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Wie o wie wil het bestuur van Oranje Blauw komen versterken?
Als vereniging kunnen wij niet zonder de hulp van de ouders van onze leden!
Omdat de zittingstermijn van het huidige bestuur verloopt, hebben wij vanaf komend
seizoen meerdere nieuwe bestuursleden nodig. Als bestuurslid ben je bereid om mee te
denken over het huidige en toekomstige beleid en wil je actief een bijdrage leveren om
onze vereniging in stand te kunnen houden.
Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter (vacant), penningmeester (vacant),
secretaris en algemene bestuursleden (vacant). De taakomschrijvingen en tijdsbesteding
zijn binnenkort te vinden op onze website.
Graag willen wij kennis met je maken en je een kijkje in de keuken van ons bestuur te
geven. Schuif daarom aan bij onze vergadering op 5 maart om 20u in Nijmegen.
Graag ontvangen we je aanmelding via secretaris@oranjeblauw.nl, dan krijg je een
bevestiging met de adresgegevens. Mocht dit onverhoopt niet uitkomen dan zoeken we
samen naar een nieuwe datum. We hopen op een grote opkomst!

Vrijwilligers gevraagd
Naast nieuwe bestuursleden kunnen we ook niet zonder vrijwilligers.
 Zo zijn we op zoek naar een kascontrolecommissie. Heeft u een financiële
achtergrond en/of interesse, en wil u samen met een andere vrijwilliger een
controle uitvoeren op de in- en uitgaven van de vereniging, dan is dit een taak dit
bij u past. Het zal waarschijnlijk een avond van uw tijd in beslag nemen.
 Verder zijn we altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij de
clubkampioenschappen, bij de organisatie van andere wedstrijden of bij andere
activiteiten.
Heeft u interesse om deel uit te maken van de kascontrolecommissie of mogen we u
benaderen voor andere ‘klusjes’? Laat dit weten door een mailtje te sturen aan
secretaris@oranjeblauw.nl. Uw hulp wordt erg gewaardeerd!

Alvast noteren
De clubkampioenschappen zijn op de volgende data gepland:
- Zaterdag 23 juni voor de recreatie.
- Zaterdag 30 juni voor de selectie.

De Grote Clubactie
De Grote Clubactie is weer een tijdje voorbij en wat zijn
we trots op onze leden die samen heel veel loten
hebben verkocht en zo geld hebben ingezameld voor
Oranje Blauw! Met het geld van de opbrengst wordt in ieder
geval een mooie trainingsset aangeschaft. Hopelijk kunnen alle
groepen hier leuke oefeningen mee doen!

We willen een aantal leden even apart noemen. Er zijn vier turnsters die meer dan 50
loten hebben verkocht: Lina Saudi, Noa de Winter, Floor Geuze en Lorelei Kilzer. En
onze topverkoper heet Isis Bultink, zij heeft maar liefst 107 loten verkocht!! Top
gedaan dames!
De presentjes voor alle leden die loten hebben verkocht laten dit jaar een beetje op zich
wachten…. Maar er wordt aan gewerkt en binnenkort zullen ze uitgedeeld worden!

Urgent op zoek naar nieuwe trainers
We blijven op zoek naar trainers!!! We vragen al onze leden oren en ogen open te zetten
en goed te speuren… We zoeken:
 Een tweede trainer voor de AB-jong selectie op donderdag van 16:30 –19:00 uur
in de turnzaal van het Montessoricollege.
 Een trainer én assistent voor de Turnplus op vrijdag van 19:00 tot 20:30 uur in
het Montessoricollege.
 Een trainer voor twee nieuw op te zetten groepen op dinsdag van 16:30 – 18:30
uur in Sportzaal de Spil in Lent en een assistent voor deze groep.

Even voorstellen
Gelukkig heeft onze zoektocht in ieder geval een nieuwe trainer opgeleverd. Bij de Bselectie is Sascha Scheeren gestart als tweede trainer. Zij stelt zich hier kort aan u voor:
Mijn naam is Sascha Scheeren, ik ben 19 jaar oud (1998) en kom uit Nijmegen. Ik zit
nu in het laatste jaar CIOS Arnhem (sport & bewegen). Al vanaf jonge leeftijd heb ik
altijd bij Oranje Blauw geturnd, van recreatie naar jong talent en toen naar de selectie.
Ik heb hier altijd met veel plezier geturnd en stopte ook met moeite met turnen. Daarom
ben ik snel terug gekomen en ben ik sinds kort begonnen met lesgeven en het trainen
van de B-selectie samen met Ilse. Ik geef graag les en vind het super leuk om andere
dingen te leren. Ik vind Oranje Blauw een fijne verenging en ik hoop dit nog lang te
blijven doen hier!

Automatische incasso’s
Als vereniging gaan we met de tijd mee. We willen zoveel mogelijk af van het
verzamelen van contant geld in envelopjes. Steeds meer betalingen zullen via
automatische incasso verwerkt worden zoals bijvoorbeeld betalingen voor de
wedstrijdpakjes of het wedstrijdgeld voor de selectieturnsters. Om de hoeveelheid mails
die door de vereniging verstuurd wordt te beperken, zullen we hiervoor niet steeds een
email sturen. Op de website zal vermeld worden wanneer deze kosten worden
afgeschreven en wat deze kosten zijn. Houd de website dus in de gaten!

Trainingspakken
Jammer genoeg zijn er wat problemen met de letters en de voering van sommige nieuwe
trainingspakken. De pakken kunnen teruggestuurd worden naar de leverancier en we
hopen dat de problemen naar tevredenheid opgelost zullen worden. Lever een
‘probleempak’ zo snel mogelijk in bij de trainer en dan hopen we dat ze snel weer terug
zijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen aan secretaris@oranjeblauw.nl.

Jongens Turnen op donderdag in de Dominicanenstraat!

Zegt het voort….zegt het voort…zegt het voort…zegt het voort….
Iedere donderdag van 17:00 tot 18:00 uur kunnen jongens terecht bij het JONGENS
TURNEN op de Dominicanenstraat verzorgd door onze trainer Mark Kroes.

Gymnaestrada 2019
Een keer in de vier jaar nemen zo’n 21.000 gymsporters uit meer dan 55
verschillende landen deel aan het grootste sportevenement ter wereld, de Wereld
Gymnaestrada. Het doel van de Wereld Gymnaestrada is om mensen met dezelfde passie
uit heel de wereld bijeen te brengen. Dit maakt de Wereld Gymnaestrada tot een uniek
sportevenement. De Wereld Gymnaestrada brengt niet alleen jong en oud bij elkaar, ook
topsport en breedtesport, jazzdans en toestelturnen, acrogym en trampolinespringen,
free running en wall jumping, kortom iedereen en alle sporten die betrokken zijn bij
gymnastiek, springen, dans en turnen. De Wereld Gymnaestrada bestaat louter en alleen
uit demonstraties, zonder wedstrijdelement. Het maakt de Wereld Gymnaestrada tot een
uniek mega-sportevenement. Geweldig om aan deel te nemen en heerlijk om naar te
kijken. De gymnaestrada vindt plaats van 7 tot en met 13 juli 2019 in Dornbirn in
Oostenrijk. Alle leden van Oranje Blauw die in 2006 of eerder zijn geboren kunnen hier
aan deelnemen. Op vrijdag 2 februari vindt er een informatieavond plaats in het clubhuis
van Nijmegen Atletiek op Heemraadstraat 3 in Nijmegen. Op de website is meer
informatie te vinden.

Nieuwe groepen in Lent op dinsdag in de Spil
Omdat we geen trainer kunnen vinden, zijn de plannen voor de twee extra lesuren op
dinsdag in de Spil in Lent helaas nog geen werkelijkheid geworden. We blijven op zoek
en hopen deze groepen alsnog in de nabije toekomst op te kunnen starten.

Hoofdtrainer recreatie en selectie
Mark Kroes (mark@oranjeblauw.nl) is hoofdtrainer van de recreatie en Linda Verschuren
(linda@oranjeblauw.nl) is hoofdtrainer van de selectie. De hoofdtrainers zijn het
aanspreekpunt voor de andere trainers en zij houden het overzicht over de groepen en
de bezetting van de groepen met trainers en assistenten.

Sponsorkliks en CEK
Koopt u weleens iets online? Ga dan voortaan eerst naar de website www.oranjeblauw.nl
en klik op de SponsorKliks banner. Van elke aankoop via SponsorKliks bij een van de 300
aangesloten winkels gaat een percentage naar onze vereniging. Zonder dat het je iets
extra’s kost! Een kleine moeite toch? En als je op zoek bent naar een nieuw turnpakje,
kun je Oranje Blauw hiermee ook steunen als je dit doet via de website van CEK.

Sponsoring
Oranje Blauw heeft een sponsorcommissie (mailadres: promotions@oranjeblauw.nl). De
sponsorcommissie is druk bezig om extra inkomsten voor Oranje Blauw te generen,
onmisbaar om financieel gezond te kunnen blijven. De sponsorcommissie is op zoek naar
sponsoren. Weet u iemand? Of heeft u suggesties of ideeën? Stuur een mail aan
promotions@oranjeblauw.nl.

Facebook en Instagram Oranje Blauw
Oranje Blauw heeft een eigen Facebookpagina en Instagram! Te vinden onder de naam:
@CGV_OranjeBlauw. Leuk om geregeld even te kijken!

Website en e-mail
Kijk voor nieuws en mededelingen regelmatig op onze website (www.oranjeblauw.nl )!
Om ons e-mailbestand compleet en juist te houden, verzoeken wij u dringend om een
wijziging van uw e-mailadres altijd door te geven aan de ledenadministratie
ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Graag duidelijk erbij vermelden om welk lid het gaat,
en bij welke groep en op welke locatie het lid turnt.

Contributie / opzeggen
Op de website zijn de tarieven van de aangepaste contributie van seizoen 2017-2018 te
vinden. Ook informatie over het opzeggen is te vinden op de website. Selectieturnsters
kunnen opzeggen voor 1 augustus. Voor de recreanten is dit voor 1 juli of 1 januari.
Let op: Bij tussentijds opzeggen blijft contributie verschuldigd tot aan het eind van de
periode. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.

De nieuwsbrief van Oranje Blauw verschijnt ongeveer 3 keer per jaar en wordt samengesteld door het bestuur
van de verenging. Via de nieuwsbrief informeren we de leden over van alles en nog wat dat speelt binnen
Oranje Blauw. Op de website www.oranjeblauw.nl is ook veel informatie terug te vinden. Inmiddels staan er al
heel wat foto’s op de site van onze turnsters in actie. Als u liever niet heeft dat uw kind met een foto op de
website staat, laat het ons dan even weten via de mail. Heeft u zelf iets dat interessant is voor in de
nieuwsbrief, kunt u dat ook doorgeven via secretaris@oranjeblauw.nl.

