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Beste leden, ouders, verzorgers en andere turnliefhebbers, 
 
Het Coronavirus heeft ons twee jaar in zijn greep gehad. Daardoor moesten we 
voortdurend improviseren. Soms werden we zelfs gedwongen om onze trainingen 
en wedstrijden volledig stil te leggen. Dat was voor iedereen vervelend. Voor 
onze leden, die niets liever doen dat turnen en gymnastieken. Maar natuurlijk 
ook voor onze trainsters, die het zwaar hadden met het feit dat ze veroordeeld 
waren tot afwachten wanneer ze weer mochten. Voor ons als bestuur betekende 
het voortdurend flexibel zijn en de consequenties van de maatregelen voor de 
vereniging goed in de gaten te houden. 
Maar gelukkig lijken we verlost van lockdowns en ander ongemak. Wat nog niet 
wil zeggen dat het virus weg is. Laat ons hopen dat we voorlopig heerlijk kunnen 
blijven genieten van trainingen en wedstrijden. Want daar doen we het voor in 
de selecties. Voor de niet selectie turnsters en leden was er op 25 april weer een 
instuif. Bijna 60 kinderen deden mee. Laat ons van alle activiteiten die we weer 
mogen beoefenen vooral genieten.  
  
Als bestuur staan we aan de vooravond van een aantal wisselingen. De voorzitter 
– Theo- en de secretaris – Marlies- verlaten in juli het bestuur. Gelukkig hebben 
we twee nieuwe bestuursleden klaar staan. Hennie wordt voorzitter en Ellen 
loopt al warm als secretaris. Daarmee is de continuïteit gewaarborgd. Wat we 
nog wel zoeken is een nieuwe penningmeester. Een prachtige rol en functie. 
Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer. En tot slot zijn we ook erg blij met 
Anke, die bijspringt bij de communicatie en deze nieuwsbrief. 
  
Al onze leden wensen we mooie en sportieve maanden toe tot de zomervakantie. 
Alle ouders: bedankt voor jullie betrokkenheid en hulp bij wedstrijden en meer. 
  
Hartelijke groet! 
Marlies, Ellen, Hennie, Ria, Anke, Remco, Mark en Theo 
 
 
Daar zijn ze weer! De clubkampioenschappen op 18 juni 
Na twee jaar is er weer een clubwedstrijd! Namelijk op zaterdag 18 juni in de 
SportQube in Nijmegen. Jullie kunnen in de les gaan oefenen met je trainster om 
op ieder toestel iets moois te laten zien. Turn je bij een recreatiegroep en wil je 
graag meedoen? Binnenkort krijgen jullie een mail met daarin een 
aanmeldformulier. Doe dit snel, want online aanmelden kan t/m zaterdag 4 juni! 
Turn je bij een van de selectiegroepen, dan hoeft aanmelden niet. Je doet 
automatisch mee, tenzij je je afmeldt bij je trainster. We gaan er een groot feest 
van maken.  



Nieuw oranje blauw turnpakje 
Er is een nieuw clubpakje! Deze kan door iedereen besteld worden.  
Het pakje kost € 45.  

   
Wil jij dit nieuwe clubpakje? Stuur dan een e-mail naar een van onze 
hoofdtrainsters op y.j.vanalebeek@gmail.com  of Lynn@oranjeblauw.nl   
 
 
Instuif maandag 25 april 
Twee weken niet turnen? Dat kan natuurlijk niet. In de meivakantie hebben we 
daarom een instuif georganiseerd in de SportQube voor alle recreanten en hun 
vriendjes of vriendinnetjes, broertjes of zusjes. Zoals je kunt zien was het enorm 
gezellig. Er waren wel 60 kinderen! 

 
 
 
Grote Clubactie 
De leden van Oranje Blauw blijven ons verbazen met hun inzet voor de Grote 
Clubactie. Dit jaar hebben we weer een prachtig bedrag opgehaald: € 6.991,80 
Dank jullie wel daarvoor! Een gedeelte van de prijsjes zijn al uitgedeeld. 
Binnenkort komt ook de rest via jullie trainsters bij jullie terecht. Veel plezier 
ermee! We gaan van dit geld weer leuke dingen doen, zoals op turnkamp!  
 



 
 
Nieuwe website? Die komt er met jouw hulp! 
De website wordt vernieuwd! We zoeken naar drie tot vijf mensen dit als project 
willen oppakken samen met Anke en Remo, de technische expert. Wat houdt het 
in? Een aantal keer meedenken hoe de nieuwe website er uit komt te zien. 
Meekijken als er iets klaarstaat. En…als je het leuk vindt; stukjes tekst schrijven 
en/of afbeeldingen verzamelen en/of zelfs de website vullen!  
Het zou fantastisch zijn als het projectteam bestaat uit een trainster, 1 of 2 
turnsters en 1 of 2 ouders. Interesse of wil je meer weten? Stuur dan snel een 
mailtje naar Anke met je gegevens: communicatie@oranjeblauw.nl  
 
 
Wedstrijdkleding 
Wereldwijd wordt er op dit moment door landen nagedacht over de vraag om 
selecties en turnsters wel of niet een turnpakje met pijpjes te laten dragen 
tijdens wedstrijden. Niet alleen landen denken erover na. Ook de KNGU heeft 
erover nagedacht. Er is ook al een besluit genomen. De KNGU staat het onder 
voorwaarden toe. Daar zijn wij als bestuur blij mee. Wij zijn het er mee eens dat 
wij meebewegen met de argumenten die voor een turnpakje met pijpjes pleiten. 
Wat dat voor onze wedstrijdturn(st)ers betekent voor de toekomst weten we nog 
niet. Samen met de trainsters kijken we hoe dit vorm en inhoud te geven. 
Uiteraard in overeenstemming met de wedstrijdeisen van de KNGU. Wordt 
vervolgd.  
 
 
Penningmeester gezocht   
Eén van de leukste bestuursfuncties is die van penningmeester. Waarom? Je 
bent echt de spin in het web. Én het is een bestuurlijke functie die je voor een 
belangrijk deel thuis invulling kunt geven op het moment dat jou het best 
uitkomt. Het kost je ongeveer 8 uren per maand, inclusief de maandelijkse 
bestuursvergadering. Dat is niet veel. 
  
Wat doet een penningmeester zoals?  
De penningmester int de contributies, betaalt de trainsters, houdt de huur van de 
accommodaties bij en betaalt de huur van onze zalen aan bijvoorbeeld de 
gemeente Nijmegen, het Montessori College, Sportcube en het sportcentrum in 
Malden. 



  
Jaarlijks stelt de penningmeester samen met de voorzitter de begroting op en 
ook zorgt de penningsmeester voor een financieel verslag. Niet onbelangrijk: 
onze vereniging is financieel gezond. We hebben zelfs een kleine reserve. 
  
Wat we zoeken is een enthousiast collega bestuurslid. 
Als je het plezier geeft om de administratie te doen, financieel de vereniging op 
koers te houden en het leuk vindt om een begroting en financieel verslag te 
maken is deze rol echt iets voor jou! Natuurlijk krijg je er gratis leuke collega 
bestuursleden voor terug. 
  
Wil je meer weten? Meld je bij Ria via penningmeester@oranjeblauw.nl. Ria is al 
5 jaar onze penningmeester. Ze draagt graag haar kennis over en is bereid om 
jou in te werken.  
 
 
Senioren A selectie NK teams. 
De senioren van de A selectie hebben zich na 2 jaar corona, geen wedstrijden, 
buitentrainingen weten te plaatsen voor het NK teams. 
Het niet geheel fitte team mocht 24 april in Waalwijk de strijd aangaan met 
tegen 21 andere teams op niveau C. Leni en Isabelle mochten op alle 4 de 
toestellen hun kunnen laten zien. Yuting heeft op sprong en balk haar bijdrage 
geleverd, Lonneke op brug en Tamara op vloer. Fleur was 2 weken eerder op de 
plaatsingswedstrijd wat ongelukkig geland met sprong en kon helaas niet mee 
turnen. Maar heeft de meiden mentaal ondersteund. De meiden zijn op een 13e 
plaats geëindigd! Gefeliciteerd toppers. 

 
 
 
Verwacht: nieuwe turntoestellen in Montessori College 
Voor de turnzaal in het Montessori College in Nijmegen zijn nieuwe Bosan 
turntoestellen besteld. Dit doen we samen met de school.  Er komen twee dames 
bruggen, een wedstrijd brug en een club brug. Bij de laatstgenoemde brug kan een 
legger verwijderd worden. Zo wordt de brug een soort rekstok zonder de verankering 
te veranderen. Verder komen er extra losse rekstok en een dubbele mini trampoline. 



De trampoline komt op verzoek van school. Tot slot wordt de zaalindeling naast de 
vloer veranderd. Met deze vernieuwing willen de leerkrachten en onze trainsters het 
sporten in de zaal naar een hoger niveau brengen. Het is niet bekend wanneer deze 
veranderingen plaatsvinden. 
 
 
Gezocht: juryleden en(assistent-)trainers  
Wil je je graag ontwikkelen tot assistent, trainer of jurylid? Daar zijn wij erg blij 
mee! Ellen kijkt uit naar jouw bericht met je contactgegevens via 
secretaris@oranjeblauw.nl. Zij laat je weten wat de mogelijkheden zijn. 
 
 
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 
Babsie. Dat scheelt haar namelijk veel moeite en tijd om mislukte incasso’s te 
corrigeren. 
 
 
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, 
verzoeken wij je dringend om een wijziging van he 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 vereniging. 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. 
Heb je zelf iets dat interessant is voor in de nieuwsbrief, dan kun je dat doorgeven via 
secretaris@oranjeblauw.nl.  


