
NIEUWSBRIEF 
Seizoen 2017-2018, nummer 3, juni 2018 

 

 

Beste leden, ouders/verzorgers 

Hierbij ontvangt u de derde en laatste nieuwsbrief van turnseizoen 2017-2018.  

 

Nieuwe bestuursleden gezocht! 

Wie o wie wil het bestuur van Oranje Blauw komen versterken?  
Oranje Blauw is een turn- en gymnastiekvereniging voor en met elkaar. De vereniging is 

van en voor ons allemaal, leden én ouders. Daarom is het belangrijk om er samen voor 

te zorgen dat Oranje Blauw een mooie en prettige vereniging blijft! Oranje Blauw is op 

zoek naar ouders die samen met andere ouders de vereniging willen besturen en 

ondersteunen.  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. Hoe meer ouders een bijdrage leveren, hoe beter de taken te verdelen 

zijn. Dan blijft het voor iedereen leuk en haalbaar. Interesse? Of wil je een keer kennis 

komen maken? Stuur een mailtje naar secretaris@oranjeblauw.nl.  

 

Clubkampioenschappen 2018 

Recreatie, zaterdag 23 juni 

Zaterdag 23 juni is het weer zo ver: clubkampioenschappen recreatie 2018! De 

clubkampioenschappen vinden plaats in de turnhal van de Ark van Oost, Cipresstraat 154 

te Nijmegen. De wedstrijden zijn van 13:30 -17:30 uur (let op, dit is iets anders dan in 

de mail die eerder verstuurd is!). De kinderen worden ingedeeld in 2 wedstrijdrondes. 

Wanneer alle kinderen zijn ingeschreven en het wedstrijdprogramma bekend is, krijgt u 

meer informatie! Opgeven kan via: https://www.oranjeblauw.nl/9-voorpagina/95-

clubkampioenschappen-2018. We hopen op veel inschrijvingen! Nog vergeten in te 

schrijven? Doe het nog snel, inschrijven kan tot 12 juni! 

Selectie, zaterdag 30 juni 

De clubkampioenschappen van de selectie vinden op 30 juni 2018 in de turnzaal van de 

Leleaart in Wijchen plaats. Het is de bedoeling dat alle selectieleden hieraan deelnemen. 

De precieze tijden en andere informatie ontvangen de turnsters van hun eigen trainer. 

 

Trainingsset 

Het heeft even geduurd, maar hij is 

besteld en geleverd! Hopelijk 

kunnen alle groepen binnenkort 

gaan proberen hoe deze 

gloednieuwe trainingsset bevalt. De 

trainingsset is aangeschaft met de 

opbrengst van de Grote Clubactie 

2017-2018 en zal rouleren onder de 

groepen. Bereid om een keer te 

rijden om de trainingsset naar de 

verschillende locaties te brengen? 

Stuur een mail aan 

mark@oranjeblauw.nl.  
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Nieuwe Privacy Wetgeving 

De nieuwe privacy wetgeving is op 25 mei 2018 ingegaan, ook voor onze vereniging. 

Oranje Blauw vindt privacy belangrijk en heeft met de hulp van de KNGU het privacy 

beleid op de nieuwe leest geschoeid. Het belangrijkste is dat we op een rijtje hebben 

gezet welke gegevens door Oranje Blauw worden verwerkt en hoe we daarmee om gaan. 

U kunt bijvoorbeeld denken aan persoonsgegevens zoals adres- en contactgegevens of 

leeftijd. Onze aanpak staat beschreven in de privacy verklaring die u kunt vinden op de 

website: https://www.oranjeblauw.nl/oranjeblauw/overoranjeblauw/privacy-verklaring. 

Heeft u nog vragen aan of suggesties voor de vereniging schrijf dan een berichtje aan 

secretaris@oranjeblauw.nl. 

 

OPROEP: Jeugdcommissie Oranje Blauw 

Ben jij 14 jaar of ouder en lijkt het je leuk om bij de jeugdcommissie van Oranje Blauw 

te horen? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zijn van plan om een nieuwe commissie op 

te richten die een paar keer per jaar een activiteit voor de leden van Oranje Blauw gaat 

organiseren. We zoeken 4 leden die zich samen met 2 trainers hiervoor willen gaan 

inzetten. Graag willen we voor de zomervakantie al voor de eerste keer bij elkaar komen. 

Dus denk je, dit is wel wat voor mij? Stuur dan een mailtje naar mark@oranjeblauw.nl.  

 

Nieuwe trainers gezocht 

We blijven op zoek naar trainers!!! Zeker met het nieuwe seizoen in het vooruitzicht! We 

vragen al onze leden oren en ogen open te zetten en goed te speuren…  Weet u 

iemand? Geef het door dat Oranje Blauw trainers zoekt en verwijs naar de website 

www.oranjeblauw.nl. Ook kunt u een mail sturen naar secretaris@oranjeblauw.nl.  

 

Opzeggen selectie 

Voor de selectie geldt nu dat er voor 1 augustus opgezegd moet worden. Dit blijkt in de 

praktijk niet handig. Voor de trainers die de indeling van het nieuwe seizoen moeten 

maken is 1 augustus te laat om duidelijk te hebben hoeveel ruimte er vrij komt in de 

groepen en of er eventueel plek is voor nieuwe turnsters. Het voorstel is om met ingang 

van seizoen 2018-2019 de opzegdatum van de selectie te vervroegen naar 1 juni. De 

leden blijven dan wel lid tot aan het eind van het seizoen, maar op 1 juni moet er 

doorgegeven zijn of de turnster volgend seizoen wil doorgaan of wil stoppen. Voor het 

huidige seizoen verandert er nog niks, maar we verzoeken wel alle selectieturnsters om 

zo snel mogelijk bij hun trainer aan te geven of ze doorgaan of stoppen.  Alle 

selectieturnsters zullen hier ook nog door hun eigen trainer op gewezen worden.  

 

Zomervakantie 2018 

De zomer nadert en daarmee komt ook de zomervakantie weer in zicht… 

 De recreatieleden turnen door tot en met eind juni en starten weer in 

september. De zomervakantie van de recreatie is dus van maandag 2 juli 2018 

t/m vrijdag 31 augustus 2018.   

 De selectietrainingen gaan door tot en met 7 juli en starten weer vanaf 13 

augustus. De zomervakantie van de selectie is dus van maandag 9 juli 2018 t/m 

zaterdag 11 augustus 2018. Als een selectiegroep hiervan afwijkt, zal dit door de 

eigen trainer met de leden gecommuniceerd worden. 

 

Geen trainingen meer in de Palembangstraat  
Met ingang van turnseizoen 2018–2019 is de gymzaal aan de Palembangstraat niet meer 

beschikbaar voor Oranje Blauw. De gymlessen zullen met dezelfde trainer en op dezelfde 

dag en tijd voortgezet worden in de gymzaal  aan de Kanunnik Faberstraat in Nijmegen 

(woensdag 17:00-19:00). 
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Gymnaestrada 

Zondag 10 juni 2018 is de eerste landelijke training voor alle gymnaestrada gangers in 

Leusden. Oranje Blauw is hier met 5 deelnemers aanwezig. In Dornbirn gaat Oranje 

Blauw meedoen aan de landelijke KNGU demo turnen/springen en we doen mee aan de 

afsluiting met het wereldteam. In het wereldteam zijn alle landen vertegenwoordigd en 

Oranje Blauw doet voor Nederland daarin mee. Voor meer informatie: 

http://www.kngu.nl/recreatief-aanbod/wereld-gymnaestrada-2019 of vraag Yvonne van 

Alebeek, trainer van de C selectie (yvonne@oranjeblauw.nl). 

 

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.  

 

Automatische incasso’s 

Steeds meer betalingen van de selectie 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!  

      

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.  
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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 (met ingang van volgend seizoen voor 1 juni). 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. Heeft u zelf iets dat 

interessant is voor in de nieuwsbrief, kunt u dat ook doorgeven via secretaris@oranjeblauw.nl.  
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