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Beste leden, ouders, verzorgers en andere turnliefhebbers, 

 
Terwijl de bladeren verkleuren, de lucht steeds vroeger verduistert en de 

bevolking vergrijst, stralen onze favoriete kleuren - oranje en blauw - dit najaar 
als nooit tevoren. Onze turnsters koprollen, flikflakken en spagaten dat het een 

lieve lust is. Het is prachtig om hun enthousiasme en plezier en dat van hun 
trainsters te mogen zien op de plek waar ze thuishoren: in de zaal.  

 
De wedstrijden zijn voorlopig afgelast en dat geldt ook voor de herfstinstuif van 

onze club. Gelukkig kunnen de trainingen nog doorgaan. Laten we hopen dat dit 
zo blijft.  
 

In deze nieuwsbrief lees je informatie over de Grote Clubactie, de ALV, een 
oproep aan jou om bestuurslid van Oranje Blauw te worden, de seizoensopening, 

Rabo ClubSupport en onze nieuwe trainster Sanne.    
 

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

 
Coronamaatregelen 

 
De maatregelen rond corona zijn weer aangescherpt. Dat merken we ook in de 

turnzaal. De turninstuif gaat niet door en de 
wedstrijden voorlopig ook niet. Ook rond de 

trainingen geldt een aantal regels tegen de 
verspreiding van het virus. 

 

Ouders blijven zoveel als mogelijk buiten het 
gebouw. Kom je in het gebouw, dan vragen we je 

met klem om een mondmasker te dragen.  
 

Turn(st)ers en turners komen in turnkleding naar de zaal. Wanneer ze 13 jaar of 

ouder zijn, dragen ze bij binnenkomst in het gebouw een mondmasker. Tijdens 
de training houden ze 1,5 meter afstand van de trainster. Kleedkamers worden 

niet gebruikt voor het omkleden. De WC mag alleen bij hoge nood gebruikt 
worden. Tijdens de training mag er kortstondig gevangen worden om de 

veiligheid te waarborgen. 
 

Voor updates over de maatregelen kun je terecht op de site van de KNGU. 
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Bestuursleden gezocht 

David Bakker, bestuurslid accommodaties: 
 

‘Voorafgaand aan mijn eerste vergadering met het bestuur van Oranje Blauw 
wist ik het al: ik ging voor het klaarzetten van turntoestellen bij wedstrijden en 

het afbreken en sjouwen van het materiaal erna. Prima. Na afloop van de 
vergadering was ik bestuurslid voor zaalbeheer. Was ik er blij mee? 

 
In de afgelopen 3 jaar heb ik reserveringen voor de gymzalen en sporthallen 

geregeld. Dit betekent veel contact met verhuurbalies van gemeente en de 
SportQube. Ik vind het echt leuk om te zien dat een 

medewerker altijd bereid is om samen naar geschikte 
plekken en tijden te kijken, te puzzelen naar gaatjes. Ook 

zie je bij het regelen van zalen voor instuiven en 
wedstrijden voor de turnsters dat deze enkel mogelijk zijn 

dankzij de energie van onze trainers. 
 
In mei konden we starten met de buitentrainingen. Daar 

viel me de gedrevenheid van buurtsportcoaches op: zij waren als eerste 
aanwezig bij de training om het veld met lint af te zetten. Ik heb vandaag nog 

aantal keren met iemand van gemeente Nijmegen gemaild en kreeg deze 
reactie: ‘We werken ons nu een eind in de rondte maar we doen het voor de 

sportverenigingen.’  
Dus ja, ik ben erg blij lid van het bestuur te zijn. Vanzelfsprekend omdat het ook 

reuze gezellig is met ons bestuur.  
 

Bij de seizoenstart is mijn dochter Bruni gestopt. Ik baal want je voelt de bui al 
hangen…’ 

 
Wie komt er in actie wanneer de balk scheef staat, wanneer corona weer 

toeslaat, wanneer een trainster midden in het seizoen stopt? Wie buigt zich over 
de contributie, over trainersvergoedingen, over de balans? Wie overlegt met 

trainsters, andere verenigingen, de gemeente? Wie reserveert zalen, tikt deze 
woorden, verstuurt deze nieuwsbrief? Hopelijk jij binnenkort, samen met de 

andere leden van het bestuur. Want we zijn hard op zoek naar versterking. Wil je 
meer weten? Benader een van onze trainsters of bestuursleden of mail Marlies 
via secretaris@oranjeblauw.nl.  

 
Algemene ledenvergadering 

Op dinsdag 10 november vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats. We beginnen om 20.00 uur en sluiten rond 22.00 uur af. Dit jaar komen 

we vanwege corona waarschijnlijk online samen. Wil je meepraten en 
meebeslissen? Wil je trainers en bestuursleden (beter) leren kennen? Noteer 

deze dag dan alvast in je agenda. 
 

Agendapunten: 
- Welkom door de voorzitter 

- Mededelingen 
- Terugblik seizoen 19-20 

- Vaststellen financieel verslag 19-20 
- vooruitblik seizoen 20-22 

- Vaststellen begroting 20-21 
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- Werving nieuwe bestuursleden 

- Rondvraag en sluiting 
 

 
Sanne, trainster in de Dominicanenstraat, stelt zich voor 

 
Hoi allemaal! 

Ik ben Sanne Buil, 23 jaar en studeer fysiotherapie aan de 
HAN in Nijmegen. Ik zit hier in Nijmegen op kamers en 

ben meestal in het weekend te vinden in Tegelen, Limburg 
waar ik vandaan kom. Na de middelbare school heb ik het 

CIOS gedaan. Hier kwam ik voor het eerst in aanmerking 
met lesgeven.  

 
Toen ik 7 was ben ik begonnen met turnen bij Leonidas 

Tegelen waar ik tot en met mijn 20e heb bijgezeten. Twee 
jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar Hercules 
Reuver waar ik nu nog steeds met veel plezier in de derde 

divisie turn. Ook heb ik een aantal jaar aan 
airtumblingspringen gedaan waarin ik meerdere 

wedstrijden heb geturnd. 
 

Naast al het turnen heb ik meerdere jaren lesgegeven aan 
de kleutergroepen en heb ik mijn licenties als jurylid 

gehaald (TD2). Ik heb besloten om het lesgeven weer op 
te pakken en heb er heel veel zin in om dit bij Oranje Blauw te mogen doen! 

 
 

De Grote Clubactie 
 

Voor de meesten van jullie waarschijnlijk wel bekend, maar voor de nieuwe leden 
even een korte uitleg. 

Ieder jaar doen wij als sportvereniging mee 
met de Grote Clubactie. De leden zetten 

zich hiermee in voor hun club en kunnen zo 
een extra zakcentje ophalen. De leden 
krijgen allemaal een eigen boekje waarmee 

zij de volwassenen in hun omgeving kunnen 
vragen om een lootje te kopen. De lootjes 

zijn €3 per stuk waarvan 80% direct naar 
ons gaat! Maar met jouw gekochte lootje 

steun je niet alleen onze vereniging. Je 
kunt als hoofdprijs maar liefst €100.000,- 

winnen!  
 

Waarom? 
Nu vragen wij de leden dit natuurlijk niet voor niets te doen. Door zoveel 

mogelijk lootjes te verkopen kunnen zij ook leuke prijsjes winnen. Kijk maar op 
het plaatje hiernaast. Onze winnares van afgelopen seizoen heeft het ontzettend 

goed gedaan en heeft daardoor zelf een turnpakje mogen ontwerpen! Mooi 
geworden, he? Zo een wil jij toch ook? 

 



Nog een goede reden om hard je best te doen met lootjes verkopen is natuurlijk 

wat we met het geld gaan doen. Voor de selectie betekent dit dat we nieuw 
materiaal kunnen aanschaffen om zo nog meer toffe elementen te oefenen. 

 
Maar recreatie blijft niet achter! Voor hen willen we graag iets leuks organiseren. 

Vorig jaar hebben we het seizoen goed geopend met een gezellige turndag. Dit 
jaar is ons doel om een vol weekend op turnkamp te gaan. Maar dat kan alleen 

met jullie hulp. Doe jij ook mee? 
 

Online verkoop 
Dit jaar, mede vanwege corona, kunnen de leden ook online lootjes verkopen. 

Alle leden hebben hun eigen QR-code in de mail ontvangen. Door deze met je 
telefoon te scannen kom je direct op jouw persoonlijke pagina terecht en wordt 

het kopen van een lootje wel heel makkelijk! 
Maar let op! Voorop alle boekjes staat ook een code. Dit is een algemene code. 

Als deze gebruikt wordt moet nog wel even de vereniging en de turnster ingevuld 
worden. Zeg hierbij duidelijk dat het gaat om C.G.V. Oranje Blauw en NIET de 
voetbalvereniging met dezelfde naam! Het zou zonde zijn als we daar geld aan 

mislopen, toch? 
 

Belangrijk! 
De Grote Clubactie loopt tot ongeveer eind november. Ben je klaar met lootjes 

verkopen? Lever jouw boekje dan zo snel mogelijk bij jouw trainster in! Is jouw 
boekje vol, maar ben je nog niet klaar met verkopen? Dan kun je altijd om een 

tweede boekje vragen. 
Als je alleen online lootjes verkocht hebt (en jouw boekje verder leeg is), hoef je 

het niet in te leveren. Staan er geschreven lootjes in jouw boekje? Lever hem 
dan UITERLIJK in de week van 19 november in bij jouw trainster!  

Veel succes met verkopen! 
 

 
Seizoensopening 

 
Medio september hebben trainsters, juryleden en bestuursleden zich verzameld 

bij de Eikenhorst om de start van het seizoen te vieren. De Eikenhorst in Wijchen 
is een boerderijrestaurant. We hebben gebak, drankjes en 
bittergarnituur genuttigd. Ook hebben we geboerenbowld, een voor de meesten 

nieuwe tak van sport.  
 

Het was gezellig om te horen over de vakanties die inmiddels achter ons lagen. 
Het was ook fijn om informeel bij te praten. Babsie en Cathelijne van de 

ledenadministratie waren ook van de partij. Zij houden bij van wie wel en wie 
geen lid meer is en in welke groep. Dit luistert nauw. 

 
Naast alle gezelligheden is ook terug- en vooruitgeblikt op ons 

wedstrijdseizoen. Op dat moment was nog niet duidelijk wat er zou gebeuren, 
maar inmiddels weten we dat we in een gedeeltelijke lockdown zitten. Onze 

trainingen kunnen gelukkig doorgaan. Voor de wedstrijden ligt dat anders. Deze 
zijn voorlopig niet toegestaan, ook niet voor de jeugd. We houden de besluiten 

van de regering, NOC*NSF en de KNGU nauwlettend in de gaten. 
 

 



Rabo ClubSupport: stem op Oranje Blauw 

Heb je een rekening bij de Rabobank? Stem dan op Oranje Blauw bij de Rabo 
ClubSupport. Leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen tot en met 25 

oktober hun stem uitbrengen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage die we 
ontvangen.  

 
Je kunt stemmen via de Rabo App en Rabo Online Bankieren. Hier vind je meer 

informatie en kun je je stem uitbrengen. 
 

 
 
 

Gezocht: enthousiaste trainers 
Oranje Blauw heeft een groep fanatieke trainsters. Wil jij graag een van hen 

worden? Of ken je iemand die training wil geven of wil assisteren? Stuur dan een 
mail aan Marlies via secretaris@oranjeblauw.nl. 

 
Opleiding volgen? 
Wil je je graag ontwikkelen tot assistent, trainer of jurylid? Laat het aan Marlies 

weten via secretaris@oranjeblauw.nl.  
 

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. 
 

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.  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
mailto:secretaris@oranjeblauw.nl
mailto:secretaris@oranjeblauw.nl
mailto:ledenadministratie@oranjeblauw.nl
https://www.facebook.com/CgvOranjeBlauwNijmegen/
https://www.instagram.com/oranjeblauwturnen/
http://www.oranjeblauw.nl/
mailto:ledenadministratie@oranjeblauw.nl
http://www.oranjeblauw.nl/
mailto:secretaris@oranjeblauw.nl

