
NIEUWSBRIEF 
Seizoen 2015-2016, nummer 3, juni 2016 

 

Beste leden, ouders/verzorgers 

Hierbij de laatste nieuwsbrief van seizoen 2015-2016. Nieuwsgierig naar wat er allemaal 

leeft en gebeurt binnen de vereniging? Kijk dan gauw verder! 

 

Algemene Leden Vergadering 2016 

Op maandag 18 april 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering van Oranje Blauw 

plaatsgevonden. Een zinvolle bijeenkomst waar veel van onze trainers, verschillende 

ouders en het bestuur aanwezig waren. Als u geïnteresseerd bent in de notulen van deze 

ALV kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar secretaris@oranjeblauw.nl.  

 

Contributie seizoen 2016-2017 

De ALV is akkoord gegaan met een contributieverhoging van 3.7%. In de contributie van 

de selectie kunnen daarnaast nog enkele wijzigingen optreden. Dit komt omdat er in de 

huidige contributietabel oneffenheden zitten in het aantal uren dat geturnd wordt en de 

contributie die daar aan gekoppeld is. Met ingang van komend seizoen zullen de 

aangepaste contributies op de website te vinden zijn.  

 

Clubkampioenschappen Oranje Blauw 2016 

- Op zaterdagochtend 18 juni zijn de clubkampioenschappen van de selectie. Deze 

vinden plaats in de turnzaal van de Ploegstraat. De turnsters horen van de 

trainster hoe laat ze precies verwacht worden. 

- Op zaterdagmiddag 25 juni vinden de clubkampioenschappen van de recreatie 

plaats. Deze zijn in de turnzaal van de Ark van Oost in de Cipresstraat in 

Nijmegen. Er wordt in twee groepen geturnd. Iedereen krijgt nog te horen hoe 

laat hij of zij precies verwacht wordt.  

 

Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om te  

komen kijken en om alle turners en turnsters aan te moedigen! 

 

Nieuwe huisstijl 

Kijk nog maar eens goed naar het logo van onze vereniging, want zeer binnenkort 

presenteren we de nieuwe huisstijl van Oranje Blauw! Compleet met nieuw logo en 

promotiemateriaal. 

 

Tijdens de clubkampioenschappen van de selectie (18 juni) en die van de recreatie (25 

juni) zullen wij onze nieuwe huisstijl presenteren. Wij zijn er erg enthousiast over en 

hopen dat u dat ook bent! 

 

Weet u overigens een plekje waar onze poster goed in het zicht hangt om toekomstige 

leden te bereiken? Bijvoorbeeld op de school van uw kind(eren) of in een winkelcentrum? 

Dan kunt u altijd een poster via de trainster van uw zoon of dochter krijgen! 

 

Zomervakantie 2016: 

- De zomervakantie voor de recreatie start met ingang van maandag 4 juli.  

let op: Lent en Malden turnen door tot en met vrijdag 8 juli. 

- De zomervakantie van de selectie start op maandag 18 juli. 

 

Aanvang lessen nieuwe seizoen: 

- De lessen van de selectie starten op zaterdag 20 augustus. 

- De lessen van de recreatie starten met ingang van maandag 5 september.  

let op: Lent start op woensdag 14 september 
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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. Binnenkort zullen alle leden van 

Oranje Blauw door de sponsorcommissie benaderd worden.  

 

Sponsorkliks  

Graag uw aandacht voor het volgende. Vanaf nu is het voor iedereen die onze vereniging 

een warm hart toedraagt mogelijk om ons GRATIS te sponsoren. 

 

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? 

 
 

 

Facebook en Twitter Oranje Blauw 

Oranje Blauw heeft een eigen Facebookpagina en een twitteraccount! Te vinden onder de 

naam: @CGV_OranjeBlauw. Leuk om geregeld even te kijken! 

 

Train(st)ers gezocht 

Oranje Blauw is op zoek naar uitbreiding van het trainerskader. Kent u iemand die dit 

zou kunnen en willen doen? Of bent u de persoon die we zoeken? Kijk op de website voor 

de openstaande vacatures of stuur een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl . 

 

Hoofdtrainer selectie en recreatie 

Ilse van Dijk is hoofdtrainer selectie en Sophie Grijs hoofdtrainer recreatie. Beide 

hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de selectie en 

recreatie. Ze zijn het aanspreekpunt voor vragen van de andere trainers en 

contactpersonen naar het bestuur. Voor ouders zijn de hoofdtrainers te bereiken via de 

mail (Ilse@oranjeblauw.nl en Sophie@oranjeblauw.nl ). Ook kan er via de website een 

mail gestuurd worden.  

 

Beweegfeestje voor peuters 

Al een paar maanden krijgen de peuters van 

peutergroep de Wieken en de Wigwam 

‘beweegles’. Iedere week 45 minuten lang is het 

weer een beweegfeestje! Dansen, bewegen, 

sporten, ontdekken, spelen en zingen, alles 

komt voorbij. De lessen worden aangeboden 

volgens het beweegdiploma van de KNGU met 

een extra creatieve draai.  

Op dit moment is het aanbod voor de driejarige 

kinderen. Bij de Wigwam mogen ook de 

tweejarige kinderen tijdens de ouder-kind les 

meedoen die 1 keer in de maand plaatsvindt.  

 

Het Nijntje Beweegdiploma is door de KNGU ontwikkeld met een speciale reden: in de 

leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling 

plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de 
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hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de 

fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. 

Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw 

kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma 

helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. (KNGU) 

 

G-Gymturnen/ Special Olympics 2016! 

Misschien hebben jullie al gehoord dat Nijmegen 

wordt vertegenwoordigd op de Special Olympics door 

drie Oranje Blauw toppers van G-Gymturnen. De 

Special Olympics vinden plaats op 1, 2 en 3 juli 2016 

in Nijmegen!  

 

G-Gymturnen is ontstaan door Cool Sporten, een 

samenwerkingsverband tussen Oranje Blauw, 

Stichting Koprol en Hazenkamp Gymsports met 

medewerking van Uniek Sporten (het regionaal 

Sportservicepunt Aangepast Sporten), de Gelderse 

Sport Federatie en Sportservice Nijmegen.  

 

De Hazenkamp Gymsports organiseert het onderdeel 

gymnastiek tijdens de Special Olympics. Alleen 

hadden de Nijmeegse turnverenigingen niet de juiste 

doelgroep in huis om deel te kunnen nemen. Zonde 

want zo’n fantastisch evenement maak je niet vaak 

mee in eigen stad. Ondertussen zijn we al een tijdje 

bezig en nu hebben we drie leden van G-Gymturnen 

die deel gaan nemen. De spullen zijn opgehaald, alle 

informatie is binnen en we hebben er zin in! Wij 

(Oranje Blauw, maar ook zeker de Hazenkamp Gymsports) zijn dan ook nu al trots dat 

we sporters hebben die uitkomen voor de Nijmeegse gymnastiek! 
 

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.  

 

Contributie / opzeggen: 

Op de website zijn de huidige tarieven van de contributie te vinden. Ook informatie over 

het opzeggen is te vinden op de website. Selectieturnsters kunnen opzeggen voor 1 

augustus. Voor de recreanten is dit  voor 1 juli of 1 januari. Voor leden van Special Gym 

is dit voor 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.  

 

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. Inmiddels staan er al 
heel wat foto’s op de site van onze turnsters in actie. Als u liever niet heeft dat uw kind met een foto op de 
website staat, laat het ons dan even weten via de mail. Heeft u zelf iets dat interessant is voor in de 
nieuwsbrief, kunt u dat ook doorgeven via secretaris@oranjeblauw.nl.  
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