Informatiefolder
Seizoen 2018-2019
C.G.V. ORANJEBLAUW
Nijmegen

Plezier en resultaten staan ook dit seizoen weer centraal bij
gymnastiek- en turnvereniging OranjeBlauw. Wij verwachten er samen
(opnieuw) een mooi en sportief jaar van te maken.
In deze folder vind je veel informatie over het seizoen 2018-2019.
Veranderingen kun je vinden in de nieuwsbrieven of op onze website.
Van onze trainers en via e-mail ontvang je aanvullende informatie.
Het bestuur van Oranje Blauw wenst je een sportief en gezond
seizoen toe.
Bestuur:
Joop Baltussen (voorzitter)
voorzitter@oranjeblauw.nl
Vincent Smal (penningmeester)
penningmeester@oranjeblauw.nl
Marlies van Ruiten (secretaris)
secretaris@oranjeblauw.nl
Sophie Grijs (hoofdtrainer/algemeen) Sophie@oranjeblauw.nl
Theo Joosten (technische zaken)
Theo@oranjeblauw.nl
David Bakker (accommodaties)
David@oranjeblauw.nl
Niek Hermsen (communicatie)
Niek@oranjeblauw.nl
Harm Versteegen (algemene zaken)
Harm@oranjeblauw.nl
Ledenadministratie: Babsie van Aalderen
ledenadministratie@oranjeblauw.nl
Website:
Webmaster:
Sponsorcommissie:
Postadres:

Kamer van Koophandel:

www.oranjeblauw.nl
Remo van Peulen
webmaster@oranjeblauw.nl
promotions@oranjeblauw.nl
C.G.V. Oranje Blauw
Postbus 38316
6503 AH Nijmegen
401 44 008 te Nijmegen
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Wat kun je doen bij OranjeBlauw?
Kinderen vanaf de peuterleeftijd kunnen terecht bij Oranje Blauw voor
gymnastiek- en turnlessen. Het plezier in de sport staat voorop. De
resultaten komen dan vanzelf. Onze recreatiegroepen trainen zowel in
Nijmegen, Malden als Lent.
De selectiegroepen trainen in Nijmegen en doen mee aan wedstrijden
op regionaal en landelijk niveau. Vanuit de recreatiegroepen kun je
doorstromen naar de selectie. De trainingen worden verzorgd door
een team van jonge, enthousiaste en (bij voorkeur) gediplomeerde
trainers en assistentes.
Doelgroepen binnen de vereniging zijn:
• Gymnastiek en turnen, recreatief (3 jaar en ouder)
• Wedstrijdturnen (selectie)
Wij organiseren uiteenlopende activiteiten, zoals pietengym, diverse
turninstuiven in de vakanties en clubkampioenschappen.
Vrijwilligers
Oranje Blauw kan niet zonder vrijwilligers. Wil je ook af en toe iets
doen voor onze vereniging? Stuur een e-mail naar
secretaris@oranjeblauw.nl. Vaak gaat het om kleine klusjes. Er wordt
hooguit een paar keer per jaar een beroep op je gedaan om iets voor
de vereniging te doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om meehelpen op
de clubkampioenschappen, adressen invoeren voor de Grote
Clubactie of een reparatie uitvoeren aan een mat of toestel. Vele
handen maken licht werk.
Zonder vrijwilligers is het voor iedere vereniging moeilijk om goed te
kunnen functioneren. Met jouw hulp houden we onze vereniging in
stand!
Algemene ledenvergadering
Eén keer per jaar houdt Oranje Blauw een algemene
ledenvergadering. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.
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Vakantierooster seizoen 2018-2019
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
recreatie
Zomervakantie
selectie

Datum
maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
maandag 24 december ‘18 t/m vrijdag 4 januari ‘19
maandag 25 feb 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019
maandag 22 april 2019
maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 1 juli 2019 t/m vrijdag 13 september 2019
maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 9 augustus 2019

Contributie recreatie- en selectielessen seizoen 2018-2019

Recreatie 10 mnd/jaar
Turnen
Turnplus

uren/week
1
1,5

per maand
€ 16,48
€ 20,98

Selectie 12 mnd/jaar
A-selectie
A/B jong-selectie
B - selectie 4e divisie
B - selectie 5e divisie
C-selectie
D - selectie 6e divisie
Jong Talent

uren/week
9
8
7,5
5
4,5
2,5
5

per maand
€ 80,23
€ 73,00
€ 69,23
€ 48,85
€ 44,47
€ 25,93
€ 48,85

Wijze van betalen
1. Contributie wordt maandelijks via automatische incasso
geïncasseerd.
2. Als de eerste les voor de 15e valt, is contributie verschuldigd
over de hele maand; valt de eerste les na de 15e, dan geldt
voor die maand de halve contributie.
3. Nieuwe deelnemers mogen één week op proef meetrainen.
4. Het inschrijfgeld is 7,50 euro en wordt bij de eerste incasso
meegenomen.
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Opzeggen
Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie
via ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Je ontvangt een bevestiging
van de opzegging per e-mail. Vermeld bij opzegging: voor- en
achternaam van het kind, lesdagen/-tijden en leslocatie.
Dit zijn de opzegtermijnen:
Selectie: Opzeggen kan alleen vóór 1 augustus
Recreatie: Opzeggen kan vóór 1 juli en 1 januari.
Bij tussentijds opzeggen blijft contributie verschuldigd tot aan het
einde van de periode. Hierop worden geen uitzondering gemaakt.
Verzekering
De vereniging is verzekerd bij de landelijk turnbond, de K.N.G.U.
In eerste instantie geldt dat u uw eigen verzekering moet aanspreken.
Het is niet mogelijk om het eigen risico te verhalen op de verzekering
van de K.N.G.U.
Sponsoring
Zonder sponsors is het verwezenlijken van een aantal evenementen in
de vereniging niet mogelijk. We zoeken dan ook nog steeds naar
bedrijven die ons met geld of goederen willen steunen. De
sponsorcommissie ontvangt graag je suggesties via
promotions@oranjeblauw.nl.
Contact
Met vragen, opmerkingen of suggesties kun je je wenden tot een
van de trainers of je kunt contact opnemen met het bestuur via
secretaris@oranjeblauw.nl.

Aangepast september 2018
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