
NIEUWSBRIEF 
Seizoen 2018-2019, nummer 1, oktober 2018 

 

 

Beste leden, ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u, iets later dan normaal, de eerste nieuwsbrief van turnseizoen 2018-

2019. We hopen dat iedereen een fijne vakantieperiode heeft gehad en wensen iedereen 

een fijn en sportief nieuw seizoen toe! 

 

Mededelingen bestuur 

De start van het seizoen heeft voor ons als bestuur bestaan uit het werven en inwerken 

van nieuwe bestuursleden. We zijn blij dat een aantal betrokken ouders zich hebben 

aangemeld om als vrijwilliger ons bestuur te komen versterken! De taken zijn nu beter 

verdeeld en vele handen blijken inderdaad licht werk te maken. 

 

 
 

1. Theo Joosten   Technische zaken, technischezaken@oranjeblauw.nl 

2. Mark Dreis   Evenementen, evenementen@oranjeblauw.nl  

3. Harm Versteegen  Evenementen, evenementen@oranjeblauw.nl  

4. Niek Hermsen  Communicatie, communicatie@oranjeblauw.nl  

5. Marlies van Ruiten  Secretaris, secretaris@oranjeblauw.nl  

6. David Bakker  Zaalbeheer, zaalbeheer@oranjeblauw.nl  

7. Vincent Smal   Penningmeester, penningmeester@oranjeblauw.nl  

8. Jan Maassen  Technische zaken, technischezaken@oranjeblauw.nl  

9. Ria Brugman  Penningmeester, penningmeester@oranjeblauw.nl  

10. Joop Baltussen Voorzitter, voorzitter@oranjeblauw.nl  

11. Sophie Grijs  Algemeen, sophie@oranjeblauw.nl  

 

 

We worden daarnaast nog ondersteund door Babsie van Aalderen, die de 

ledenadministratie verzorgt, en Remo Peulen, die voor ons het ICT-gedeelte op zich heeft 

genomen. 
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!!! Voorzitter gezocht !!! 

Joop Baltussen heeft zich jaren hard ingezet voor onze vereniging. Na dit seizoen zal hij 

afscheid nemen om plaats te maken voor iemand die met een frisse blik de vereniging wil 

leiden. We zoeken hiervoor iemand die zich bij voorkeur voor een aantal jaar aan de 

vereniging wil binden. De taakomschrijving en meer informatie is op te vragen bij Marlies 

via secretaris@oranjeblauw.nl. 

 

!!! Webmaster gezocht !!! 

Heb jij affiniteit met ICT en wil je ons ondersteunen in het bijhouden van onze website en 

mailaccounts? Dan zoeken we jou! We vragen je om een laagdrempelig contact dat 

voornamelijk via de mail zal lopen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Marlies via secretaris@oranjeblauw.nl. 

 

Nieuwe trainers gezocht 

We blijven op zoek naar trainers. Momenteel hebben we nog een aantal locaties waar we 

zitten te springen om trainers. We vragen al onze leden oren en ogen open te 

zetten en goed te speuren.  Weet je iemand? Geef het door dat Oranje Blauw trainers 

zoekt en verwijs naar de website www.oranjeblauw.nl waar de vacature op staat. Ook 

kun je een mail sturen naar secretaris@oranjeblauw.nl.  

 

Kelly Heidekamp 

 

Ik ben Kelly Heidekamp (1996) en vanaf dit seizoen ben 

ik het trainersteam van Oranje Blauw komen versterken. 
Ik ben geboren en getogen in Dronten. Vanaf jongs af 

aan heb ik hier al mogen turnen bij Gyjatu. Ik heb 

jarenlang geturnd in de derde divisie. Vanaf ongeveer 
mijn 12de ben ik gaan assisteren bij het turnen. Ik heb 

verschillende groepen mogen assisteren waaronder 
wedstrijdgroep heren, recreanten, wedstrijdgroepen 

dames turnen van 6de divisie tot en met de 3de divisie. 

Vanaf begin 2018 ben ik ook in bezit van het diploma 
gymnastiek leider 3, waardoor ik zelfstandig trainingen 

mag geven. In 2015 ben ik geslaagd voor mijn vwo en 

ben ik begonnen met studeren in Nijmegen. Ik doe de 
opleiding Food & Business aan de HAN. Dit seizoen mag 

ik training geven aan de C-selectie op maandag en aan 
de recreanten in Zwanenveld op dinsdag. Ik kijk er erg 

naar uit om de trainingen te geven! 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 2018 

Aan het eind van het vorige seizoen hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden. 
Om de kwaliteit en de veiligheid binnen onze vereniging te waarborgen wilden we graag 

over een aantal punten je mening vragen. Er zijn 103 vragenlijsten ingevuld, een respons 

van iets meer dan 30%. De tevredenheid over Oranje Blauw werd gemiddeld beoordeeld 

met een cijfer van 3,98 op een schaal van 1 tot 5. Een cijfer waar we trots op zijn. Ook 

heeft de vragenlijst waardevolle informatie opgeleverd waar we mee aan de gang 

kunnen. Het plan is om het tevredenheidsonderzoek jaarlijks uit te voeren. 
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Grote Clubactie 

Inmiddels wordt er al volop gebruik gemaakt van de trainingsset die we hebben 

aangeschaft met de opbrengst van de Grote Clubactie 2017-2018. Hij zal rouleren onder 

de groepen. Omdat onze trainsters zich vooral met de fiets door Nijmegen verplaatsen, 

zoeken wij ouders die bereid zijn om de set van de ene naar de andere locatie te 

brengen. Hiervoor kunt u afspraken maken met de train(st)er van de desbetreffende 

locatie. 

 

Dit jaar kunnen we de opbrengst weer besteden 

aan een extraatje voor de hele club.  Grote 

Clubactie is net iets meer een maand bezig en 

hopelijk hebben jullie al een heleboel lootjes 

verkocht. Hoe meer hoe beter want dit jaar gaan 

we sparen om een TURNKAMP te organiseren!! 

Daarnaast lijkt het ons ook leuk om een deel te 

spenderen aan het samenstellen van ons 

eigen TURNGALA waarin alle turn(st)ers hun 

kunsten tijdens een feestelijke en spectaculaire 

show kunnen laten zien aan het publiek. 

 

Alsof dit nog niet genoeg motivatie is kun je op de 

afbeelding het supermooie zelfontworpen 
pakje van onze Oranje Blauw Clubactie Winnares 

van 2017 Isis zien. Zo’n pakje kun jij ook winnen! 
 

Genoeg redenen dus om nog even goed je best te doen en zoveel mogelijk lootjes te 

verkopen. Gaan we het bedrag van vorig jaar overtreffen...? Zonder jullie gaat dit niet 
lukken! 

Kijk ook op www.kids.clubactie.nl voor leuke tips en extraatjes. 

Succes! De boekjes moeten uiterlijk in de week van 12 november worden ingeleverd. 

 

 

Nieuwe privacywetgeving 

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

Oranje Blauw vindt privacy belangrijk en heeft met de hulp van de KNGU het 
privacybeleid 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. Je kunt bijvoorbeeld denken aan persoonsgegevens zoals adres- en 

contactgegevens of leeftijd. Onze aanpak staat beschreven in de privacyverklaring die je 

kunt vinden op de website: 
https://www.oranjeblauw.nl/oranjeblauw/overoranjeblauw/privacy-verklaring. Heb je 

nog vragen aan of suggesties voor de vereniging, schrijf dan een berichtje aan 
secretaris@oranjeblauw.nl. 

 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Laat je stem horen op de ALV! Beslis mee over belangrijke onderwerpen die spelen 

binnen onze vereniging en geef je mening over de manier waarop de vereniging 

functioneert. De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 22 oktober van 20:00- 22:00 in de 

Ark van Oost, Cipresstraat 154. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
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Opzeggen recreatie/selectie 

Aan het begin van het seizoen worden we regelmatig benaderd met het verzoek om een 

opzegging die te laat is ingestuurd, toch te honoreren. Wij kunnen hier helaas geen 

gehoor aan geven. Dit heeft te maken met de begroting die wordt opgesteld op basis van 

het aantal leden dat na de opzegtermijn staat ingeschreven. Hierbij speelt de inzet van 

trainers, de bezetting van groepen en het huren van zalen een belangrijke rol.  

 

De huidige opzegtermijnen zijn: 

- Selectie: opzeggen 1x per jaar; voor 1 augustus. 
- Recreatie: opzeggen: 2x per; voor 1 juli en 1 januari. 

 

Indien hier wijzigingen in plaatsvinden, wordt dit vermeld in de nieuwsbrief en op de 

website. 

 

Turninstuif in de herfstvakantie 

Heb je zin om je in de herfstvakantie te vermaken 

met turnen? Kom dan naar de sportzaal in Hatert 

op 17 oktober van 14:00 tot 16:00 uur. 

 

Als lid van Oranje Blauw kun je die middag 

allemaal leuke turnkunstjes doen onder 

begeleiding van onze trainsters. Het leuke is dat 

je ook een broertje, zusje, vriendje of 

vriendinnetje mag meenemen. Zij hoeven geen lid 

te zijn! 

 

Ouders en verzorgers kunnen in de zaal naar de 

kunsten kijken. Voor de kinderen zal gezorgd 

worden voor limonade en wat fruit. De kosten zijn 

drie euro per kind. 

 

Je kunt je aanmelden bij mark@oranjeblauw.nl  

 

 

 

 

Diploma 

Trots zijn wij op onze trainster Lynn Smal! Zij is geslaagd voor 

haar cursus gymnastiek leider 3. 

Lynn traint dit jaar de meiden van de Turnplus. Wij zijn erg blij 

dat ze bij ons de trainingen wil verzorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mark@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.  

 

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 vier leden die zich samen met twee trainers hiervoor willen 

inzetten. Is dit iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar mark@oranjeblauw.nl.  

 

Automatische incasso’s 

Steeds meer betalingen van de selectie zullen via automatische incasso verwerkt worden 

zoals 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 e-mail 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! 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. 

 

Sponsoring 

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 

technischezaken@oranjeblauw.nl.  

 

Facebook en Instagram Oranje Blauw 

Oranje Blauw heeft een eigen Facebookpagina en Instagram. Deze zijn 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.  

 
 

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. Heb je zelf iets dat 

interessant is voor in de nieuwsbrief, dan kun je dat ook doorgeven via secretaris@oranjeblauw.nl.  
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