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Beste leden, ouders, verzorgers en andere 

turnliefhebbers, 

 

Na weken van binnen zitten met je naasten, Netflix, Instagram en WhatsApp zijn 

de trainingen weer begonnen! Het is zonder brug en balk, trampoline en dikke 

mat wel wat anders dan turnen in de zaal, maar we kunnen weer als groep 

samen sporten en dat is mooi om te zien.  

 

In deze nieuwsbrief lees je informatie over de aangepaste opzegdatum voor 

selectieleden en een oproep van trainster Marlies om deel te nemen aan haar 

afstudeeronderzoek. Verder blijven we op zoek naar bestuursleden en andere 

vrijwilligers, en naar trainers en assistenten. 

 

Reacties op deze nieuwsbrief kun je mailen aan secretaris@oranjeblauw.nl.  

 

 

 
De eerste buitentraining in Brakkenstein 
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Aangepaste opzegdatum voor selectieleden 

De opzegdatum voor selectieleden is voor dit seizoen verschoven van 1 juni naar 
1 juli. Recreanten kunnen opzeggen vóór 1 juli en 1 januari. 

 
Opzeggen van het lidmaatschap van Oranje Blauw kan door een e-mail te sturen 

naar de ledenadministratie: ledenadministratie@oranjeblauw.nl.  
Vermeld in je mail:  

- voor- en achternaam van het lid 
- lesdag(en) en lestijd(en) 

- leslocatie 
 

 
Turnsters van de A- en de B-selectie op het veld aan de Fagelstraat 
 

 
Op zoek naar een leuke taak voor uw kind?  

Zoek dan niet verder! Voor mijn afstudeeronderzoek aan de Radboud Universiteit 
van Nijmegen ben ik op zoek naar kinderen tussen de 8 en 12 jaar die een 

vragenlijst willen invullen. Ik doe onderzoek naar positieve effecten van films op 
kinderen en de gevoelens die ze daarbij hebben. Super leuk dus! Het onderzoek 

duurt ongeveer 15 minuten en is volledig anoniem. De gegevens worden 
opgeslagen op de beveiligde servers van de Radboud Universiteit.  

 
Omdat we werken met kinderen, is er toestemming van de ouders nodig via een 

toestemmingsformulier. Lijkt het u of uw kind(eren) leuk om hieraan mee te 
werken? Of wilt u meer informatie of heeft u een andere vraag? Stuur mij snel 
een mail via m1.degroot@student.ru.nl. Reageren kan tot en met zondag 14 

juni. Ik kijk uit naar jullie reactie(s)!  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Marlies de Groot 
trainster D-selectie 
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Eindelijk mogen turnsters van de C-selectie en love2turn weer kracht doen. 

 
 

Clubkampioenschappen 
De clubkampioenschappen, die begin juli zouden plaatsvinden, gaan dit jaar 

jammer genoeg niet door vanwege de coronacrisis. Hopelijk kunnen we het 
seizoen op een andere manier afsluiten. We houden in de gaten wat er mogelijk 

gaat zijn. 
 

 
Vertrouwenscontactpersoon gezocht 

We zijn zoek naar een vertrouwenspersoon voor Oranje Blauw. Hij of zij wordt 
het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten rond pesten, seksuele 

intimidatie, discriminatie en agressie. Een vertrouwenscontactpersoon hoort wat 
er aan de hand is en bespreekt met de melder de mogelijke vervolgstappen. We 

zoeken iemand die bekend is met onze vereniging maar die zelf geen bestuurslid 
of trainer is. 
 

Tot we een eigen vertrouwenspersoon hebben, kunnen leden terecht bij een 
tijdelijke vertrouwenscontactpersoon, Henriët van der Weg van de KNGU. Hier 

vind je haar contactgegevens: http://www.kngu.nl/bondsinformatie/hulplijn-
intimidatie.  

 

 

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht 

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor Oranje Blauw. 

Vind je het leuk om te helpen bij een wedstrijd of tijdens het turnkamp? Wil je 

graag een evenement helpen organiseren of wil je vanuit het bestuur bijdragen 

aan het draaiende houden van de vereniging? Dan ben je van harte welkom! 

Meer informatie kun je krijgen via een van de trainers, bestuursleden of bij 

Marlies via secretaris@oranjeblauw.nl. 
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Turnsters van de A- en B-selecties en AB-Jong tot en met 12 jaar  
 

Opleiding volgen? 
Omdat het elk jaar veel tijd en energie kost om trainsters, trainers en juryleden 

te vinden, zijn we van plan extra te investeren in leden die een opleiding willen 
volgen. Inmiddels hebben zich al leden gemeld. Laat het ons weten als jij ook 

een opleiding tot assistent, trainer of jurylid wilt volgen via 
secretaris@oranjeblauw.nl.  

 
Turnsters van de A van 13 jaar en ouder 

 

Gezocht: enthousiaste trainers 

We zijn hard op zoek naar turntrain(st)ers en assistenten voor recreatiegroepen 

in Lent, Zwanenveld en Hatert. Is dit iets voor jou of voor een bekende van je? 
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Stuur dan een mail aan Marlies via secretaris@oranjeblauw.nl. Meer informatie 

vind je op onze site. 

 

 
Training van Nora en Lisa aan de Schepenenstraat 
 
 

Nieuw rekeningnummer? Informeer ons! 
Heb je een nieuw bankrekeningnummer? Ga je verhuizen? Zijn er andere 

wijzigingen? Informeer ons via ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Zo help je 
ons, want het kost nu veel moeite en tijd om achter mislukte incasso’s aan te 

gaan. 

 

 

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!  

 

En als je op zoek bent naar een nieuw 

turnpakje, dan kun je Oranje Blauw hiermee ook steunen 

als je dit doet via de website van CEK. 

 

 

Facebook en Instagram 

Oranje Blauw vind je op Facebook en Instagram onder CGV Oranje Blauw. 

 

 

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, 
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verzoeken wij je dringend om een wijziging van uw e-mailadres altijd door te 

geven aan de ledenadministratie ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Vermeld 

duidelijk erbij om welk lid het gaat en bij welke groep en op welke locatie zij/hij 

lid turnt.  
 

 

 

 

De nieuwsbrief van Oranje Blauw verschijnt ongeveer drie keer per jaar en wordt samengesteld door het 

bestuur van de verenging. Via de nieuwsbrief informeren we leden, ouders en verzorgers 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, kun je dat ook doorgeven via 

secretaris@oranjeblauw.nl.  
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