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Beste leden, ouders, verzorgers en andere
turnliefhebbers,
2020 was een bijzonder jaar. We werden geconfronteerd met een virus. De
wereld stond op zijn kop. Het leven kwam stil te staan. Het woord pandemie
stond wel in het woordenboek, maar we kenden het niet in de praktijk. Het was
angstig en desoriënterend tegelijk. Ziekte en verlies van oma’s, opa’s en anderen
maakte het soms ook een verdrietige tijd.
Inmiddels leven we in 2021. De eerste coronagolf is opgevolgd door een tweede.
De pandemie is er nog steeds. Turnlessen worden online en inmiddels ook buiten
gegeven. Als bestuur zetten we alle zeilen bij om de vereniging op koers te
houden. Door de gemeenten en zaaleigenaren worden we geholpen omdat er
geen huur meer in rekening gebracht wordt. Ook met jullie zijn we blij. Blij
omdat jullie ons trouw blijven. En
we zijn blij met onze trainsters die
proberen met alle beperkingen de
lessen zo goed als mogelijk door te
laten gaan.
We kijken uit naar het einde van de
pandemie wanneer onze turnsters
weer in de zaal kunnen turnen
wanneer onze selectieleden weer
deel kunnen nemen aan
wedstrijden. Wij kijken er enorm
naar uit.

de eerste training bij Nijmegen Atletiek

Dankjewel voor alle positieve betrokkenheid. Een speciaal woord van dank gaat
uit naar onze trainsters, die zo graag willen, maar soms helaas ook ingehaald
worden door de realiteit.
Als je meer wilt weten over besturen en de vereniging en wat het je zou kunnen
opleveren, neem dan contact met ons op. We zoeken voor komend seizoen
nieuwe bestuursleden. Wat we bieden is een leuke, leerzame en gezellige tijd en
ervaring.
Hartelijke groet!
Marlies, Ria, David, Mark, Niek en Theo
het bestuur van Oranje Blauw
Reacties op deze nieuwsbrief kun je mailen aan secretaris@oranjeblauw.nl.

Lonneke geslaagd!
Lonneke van Alebeek, trainster van de Cselectie en love2turn, is geslaagd voor de
opleiding turntrainer 3. Van harte
gefeliciteerd, Lonneke!

Kim stelt zich voor
Hoihoi! Mijn naam is Kim Lamper (1998) en kom uit Wemeldinge (Zeeland). Toen
ik een jaar of zes was, ben ik op de gym gegaan en na een jaar zat ik al in de
selectiegroep. Na drie jaar moest ik hier helaas mee stoppen vanwege
rugklachten.
Gelukkig liep ik toen al twee jaar mee met het
lesgeven van de kleutergroep, en ben zo
langzaamaan het lesgeven in gerold. Na negen
jaar verschillende groepen te hebben gestaan,
waaronder twee jaar mijn eigen
recreanten/selectiegroep, heb ik Wemeldinge
verruild voor Maastricht voor mijn bachelor
Gezondheidswetenschappen.
Hier heb ik na anderhalf jaar het lesgeven weer
opgepakt, bij zowel de recreanten als de
wedstrijdgroep, en heb hier ook mijn jurybrevet
(TD1) gehaald.
Afgelopen zomer heb ik mijn bachelor met succes
afgesloten en ben ik verhuisd naar Nijmegen voor
mijn master Biomedische Wetenschappen (specialisatie
Bewegingswetenschappen). Na de herfstvakantie heb ik, met heel veel zin, de
recreatiegroepen in Lent op woensdagavond overgenomen en zal ik waar
mogelijk invallen bij andere groepen bij Oranje Blauw!

Onze vertrouwenspersoon: Dianne de Visser
Hallo, ik ben Dianne de Visser. Een aantal wedstrijdturnsters hebben mij vast wel
eens bij wedstrijden gezien, waar ik regelmatig jureer. Wat langer geleden heb ik
zelf geturnd en een tijdje training gegeven. Dat was toen ik nog in Rotterdam en
in Amsterdam woonde. Naast het turnen ben ik door de week epidemioloog en
sinds kort studeer ik weer voor Podotherapeut. Ik woon in Nijmegen samen met
mijn man en twee katten. Turnen vind ik nog steeds leuk, daarbij is het
belangrijk dat iedereen plezier kan beleven aan het sporten.
Bij Oranje Blauw gaan we er vanuit dat iedereen zich houdt aan de sportieve
waarden van onze vereniging dat wil zeggen dat turnsters, trainers, assistenten,
bestuursleden en andere vrijwilligers rekening houden met de grenzen van
anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt,
zonder dat daar flauw of raar over wordt gedaan. De vereniging moet immers
voor iedereen veilig, vertrouwd en plezierig zijn. Sporters en andere betrokkenen
die last hebben van (seksuele) intimidatie, pestgedrag of geweld, kunnen dat het
beste uitspreken. Het liefst tegen degene die dat doet, maar als dat niet helpt of
het lid durft het niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders.
Thuis of op de club.
Vanaf 1 januari 2021 ben ik vertrouwenscontactpersoon bij Oranje Blauw en mag
je ook bij mij aankloppen. Dat kan via de e-mail
vertrouwenspersoon@oranjeblauw.nl of telefonisch via 06 3729 5156. Voor
verdere informatie over de rol van vertrouwenscontactpersoon kan je op de
website van Oranje Blauw terecht.

de eerste training op de baan van Nijmegen Atletiek

Dit seizoen geen wedstrijden
Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus zullen dit seizoen jammer
genoeg geen wedstrijden worden georganiseerd. Dit laat de KNGU weten:
‘De lockdown en de daarmee gepaard gaande sluiting van
binnensportaccommodaties is verlengd tot en met 2 maart, binnen trainen zit er

de komende maand dus niet in. Bovendien is, tegen de tijd dat sporters weer
binnen aan de slag mogen, een periode van opbouw nodig voordat deelname aan
wedstrijden op verantwoorde wijze mogelijk is.’ Lees het volledige bericht op de
site van de KNGU.
Ben jij het antwoord?
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.
Grote Clubactie 2020
De afgelopen paar jaar dat wij als sportvereniging meedoen met de Grote
Clubactie, hebben we eigenlijk iedere keer weer iets meer geld opgehaald. Dit
jaar is geen uitzondering. Sterker nog: we hebben bijna 800 euro meer
opgehaald in 2020 dan het jaar ervoor!
Dit hebben wij natuurlijk allemaal te
danken aan onze fantastische leden. Wat
hebben jullie ontzettend goed je best
gedaan en wij waarderen jullie inzet
enorm!

hier iets leuks mee kunt doen!

Ieder jaar belonen wij de lootjesverkopers
met een prijsje. De Grote Clubactie heeft
zelf ook een initiatief: de 20-lotenvoucher.
Degenen die twintig of meer lootjes
hebben verkocht, hebben deze voucher al
in de mail ontvangen. Wij hopen dat je

De andere prijsjes kunnen we helaas pas uitdelen wanneer we elkaar weer zien
in de gymzaal. Maar niet getreurd: die prijsjes komen er.
Als grote hoofdprijs belonen wij ieder jaar degene die de meeste lootjes verkoopt
met een eigen turnpakje die ze dan helemaal zelf mag ontwerpen. Op onze
Instagram en ook in de vorige nieuwsbrief heeft u het pakje van de winnares van
vorig jaar kunnen bewonderen.
Dit jaar is er iets bijzonders gebeurd. Er zijn maar liefst twee meiden die de
meeste lootjes hebben verkocht! Namelijk allebei 68! Ontzettend knap. Wij
geven hun daarom ook graag allebei de mogelijkheid om zelf een turnpakje te
ontwerpen. Het resultaat ziet u wellicht in de volgende nieuwsbrief!

Met het opgehaalde geld van de Grote Clubactie gaan we, wanneer het weer kan,
onder meer een leuk turnkamp te organiseren. Ga jij dan ook mee?
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.

Rabo ClubSupport
Leden en familieleden met een rekening bij de Rabobank hebben bij de actie
Rabo ClubSupport 344 euro voor Oranje Blauw opgehaald. Hartelijk dank aan
onze supporters!

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.

