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Beste leden, ouders/verzorgers
Hierbij de tweede nieuwsbrief van seizoen 2016-2017. Na de moeizame start van het
turnseizoen, kampen we wederom met een tekort aan trainers. We hebben een groep
moeten opheffen, maar hebben gelukkig ook goed nieuws te melden voor andere
groepen. Meer hierover en over andere zaken kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Tekort aan trainers
Door een plotse roosterwijziging van trainster Kim de Wit, kon zij met ingang van de
week van 1 februari geen turnlessen meer verzorgen in Hatert, Meijhorst en Oud-West.
Ondanks zeer veel inspanningen van het kader en het bestuur is het niet gelukt om dit
op te lossen. Voor de groepen in Hatert en Meijhorst is een passende vervanging
gevonden, maar voor Oud-West jammer genoeg niet. Het bestuur zag geen andere
oplossing dan de groepen van de Zwaluwstraat op te heffen.
Trainster Tamara Janssen zal door haar studie met ingang van maart geen lessen meer
kunnen verzorgen. We zijn op dit moment op zoek naar mogelijke kandidaten om
Tamara te vervangen. De leden worden via de mail en de website op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.

Even voorstellen
Met ingang van 30 januari is Mark Kroes begonnen als trainer bij
Oranje Blauw. Op maandag bij de groep in Hatert en op
woensdag in de Meijhorst. Hij stelt zich hierbij aan u voor:
Mijn naam is Mark Kroes, ik ben 19 jaar oud en woon in
Nijmegen. Ik ben dit jaar begonnen aan de opleiding Sport
Gezondheid Management aan de HAN. Ik zit van jongs af aan bij
turnvereniging Ypsilon Doetinchem. Vanaf mijn 6de heb ik
geturnd in het landelijke traject. Ik ben begonnen met het
assisteren toen ik 13 jaar oud was. Dit bleek ik zo leuk te vinden
dat ik een aantal cursussen heb gevolgd om gekwalificeerd
turntrainer te worden, sinds 2015 ben ik dat dan ook.

Plannen voor opstarten jongensgroep
Oranje Blauw heeft al langer de wens om een jongensgroep op te starten. Op dit moment
zijn we bezig om deze wens te verwezenlijken! Trainer Mark Kroes wil zich hier graag
actief in opstellen en wil graag de lessen voor deze jongensgroep gaan verzorgen. Zodra
de plannen meer vorm krijgen, zullen we onze leden hierover berichten via de website,
onze facebookpagina of via email.

Clubkampioenschappen 2017
Ook dit jaar organiseert Oranje Blauw weer clubkampioenschappen voor al haar leden.
Noteer de datum vast in uw agenda:
 Recreatie:
zaterdag 24 juni (’s middags) in de Ark van Oost.
 Selectie:
zaterdag 1 juli in de turnhal van de Leleaart in Wijchen.
Over praktische zaken zoals tijden, zal later gecommuniceerd worden.

De Grote Clubactie
De Grote Clubactie heeft ook dit jaar weer veel opgeleverd voor Oranje Blauw. We willen
al onze leden heel hartelijk bedanken voor hun inzet! Ook zijn er
dit jaar weer bedankjes uitgedeeld aan alle leden die loten
verkocht hebben en prijsjes voor de leden die de meeste lootjes
verkocht hebben. De winnaar van dit jaar is Bruni Zegers, met een
totaal aantal verkochte loten van 56. De tweede plaats is voor
Janne Brehm met 52 loten en de derde plaats voor Isa
Blankenaauw met 50 loten. Nogmaals iedereen van harte bedankt
voor de inzet!

Parkeren/ halen/ brengen Montessori College
Voor onze selectieturnsters die met de auto gebracht worden en hun ouders een
herhaling van het volgende verzoek: bij het brengen of halen NIET parkeren, stoppen of
wachten op het terrein van het Montessori College. Betere opties zijn de parkeerplaats
van het zwembad of aan de overkant van het Montessori College in het straatje langs het
voetbalveld. Bedankt voor uw medewerking!

Sponsorkliks en CEK
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? En als je op zoek bent naar een nieuw turnpakje, kun je Oranje
Blauw hiermee ook sponsoren als je dit doet via de website van CEK.

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. De sponsorcommissie is op zoek naar
sponsoren. Weet u iemand? Of heeft u suggesties of ideeën? Stuur een mail aan
promotions@oranjeblauw.nl.

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!

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 / nieuw Oranje Blauw rekeningnummer
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.
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.

