Turnen bij de selectie van Oranje Blauw.
Tijdens het recreatief turnen is opgevallen dat uw kind talent
heeft voor turnen. Daarom is zij uitgenodigd om deel te nemen
aan de selectietrainingen bij Oranje Blauw. Deelnemen aan de
selectie is minder vrijblijvend dan aan het recreatief turnen. Wij
zetten de veranderingen voor u op een rij:


De selectiegroepen trainen meerdere keren per week. Jong Talent en de C-selectie
trainen twee keer per week. AB-jong, A- en B-selectie drie keer per week. De
trainingen duren 2 tot 3 uur.



Omdat er meerdere uren per week getraind wordt, is de contributie hoger dan voor
het recreatief turnen. De tarieven zijn te vinden op de website.



Tijdens de trainingen wordt er geoefend voor deelname aan wedstrijden op regionaal
en landelijk niveau. In de wedstrijdgroepen wordt hard gewerkt door de kinderen en
de leiding, maar ook bij de wedstrijdgroepen staat plezier in de sport voorop!
Deelname aan de wedstrijden is verplicht voor selectieleden.



Er is een aantal extra kosten verbonden aan het wedstrijd turnen:
- wedstrijdgeld
- wedstrijdpakje / trainingspak



Deze extra kosten worden per automatische incasso geïnd. Wanneer dit gebeurt en
om welk bedrag het gaat, wordt per mail of via de nieuwsbrief aan de ouders
medegedeeld.



Opzeggen van de selectietrainingen kan slechts één maal per jaar, per 1 augustus.
Dit is omdat de turnsters verplichtingen aangaan ten aanzien van de wedstrijden. Ook
wordt jaarlijks bij aanvang van het turnseizoen op basis van het aantal leden bepaald
hoeveel trainsters nodig zijn voor de trainingen. Bij tussentijds opzeggen kan dit
leiden tot onvoorziene kosten voor de vereniging.



Kan uw kind een keer niet naar de training komen dan vragen wij u om dit tijdig per
mail aan de trainster door te geven. Mails kunnen rechtstreeks of via de website aan
de trainsters gestuurd worden.



Heeft u nog vragen, stel deze gerust aan de trainster, raadpleeg de website
www.oranjeblauw.nl of stuur een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl.



Meer informatie over wedstrijd turnen is te vinden op:
http://www.kngu.nl/nl/club-en-sporter/sportaanbod/turnen-dames.aspx
http://www.oost.kngu.nl/nl/nieuws.aspx
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