NIEUWSBRIEF
Seizoen 2018-2019, nummer 2, maart 2019

Beste leden, ouders/verzorgers
Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief van turnseizoen 2018-2019. Reacties kun je
mailen aan secretaris@oranjeblauw.nl.

Gezocht: enthousiaste trainers
We zijn altijd op zoek naar turntrain(st)ers en assistenten voor diverse groepen. Is dit
iets voor jou of voor een bekende van je? Stuur dan een mail aan Marlies via
secretaris@oranjeblauw.nl. Meer informatie en de nieuwste vacature vind je op onze site.
Ben je 14 jaar of ouder en wil je graag opgeleid worden tot assistent en misschien
uiteindelijk wel tot trainster? Dat kan! Stuur voor meer informatie een mail aan Marlies
via secretaris@oranjeblauw.nl

Nieuw turnpakje
De meeste wedstrijdturnsters van Oranje Blauw treden inmiddels aan in een nieuw
wedstrijdpakje, zoals hier getoond door Lonneke en Tamara van de A-selectie.

Vertrouwenscontactpersoon
Oranje Blauw heeft sinds kort een tijdelijke vertrouwenscontactpersoon, Henriët van der
Weg van de KNGU. Zij is het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten rond
pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Een vertrouwenscontactpersoon
hoort wat er aan de hand is en bespreekt met de melder de mogelijke vervolgstappen.
Zij is geen partij voor de melder maar verwijst de melder door, zodat deze zelf actie kan
ondernemen.
Het bestuur van Oranje Blauw is op zoek naar een vertrouwenspersoon die bekend is met
onze vereniging maar die zelf geen bestuurslid of trainer is. Tot die tijd kunnen leden dus
contact opnemen met Henriët van der Weg van de KNGU. Hier vind je haar
contactgegevens: http://www.kngu.nl/bondsinformatie/hulplijn-intimidatie

Vele handen…
Oranje Blauw organiseert door het jaar heen een
aantal wedstrijden. Bij deze wedstrijden kunnen we je
hulp goed gebruiken. Er is een aantal taken waarvoor
turnkennis vereist is, maar er zijn ook activiteiten
waarbij turnkennis of -ervaring niet nodig is.
Zo zoeken we opbouwers en afbrekers. Zij helpen
de zaal in te richten en op te ruimen.
Degene die bij de infostand staat, geeft de
wedstrijdnummers uit, neemt de cd’s met muziek in,
houdt afmeldingen bij en geeft aan de wedstrijdleiding
de aanvang van de wedstrijdrondes door. Na afloop
neemt hij of zij de wedstrijdnummers weer in en geef
je diploma’s en cd’s mee.
We hebben iemand nodig die de kassa bemenst. Ook
zijn er mensen nodig die klokken. Zij houden de tijd bij tijdens de balkoefeningen. Bij de
catering verzorg je de lunch, koffie en thee voor de juryleden en de wedstrijdleiding
samen met de kantine van de SportQube.
Wil je een keer helpen? Mail Yvonne via: yvonne@oranjeblauw.nl.

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 zijn 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.

Grote Clubactie 2018
Onze turn(st)ers hebben vorig jaar weer een topbedrag
binnengehaald met de Grote Clubactie. Noah Kalkman
spande de kroon, want zij heeft maar liefst 76 lootjes
verkocht en mag daarom zelf een turnpakje ontwerpen. De
andere verkopers hebben inmiddels een prijsje ontvangen.
De opbrengst van de Grote Clubactie wordt besteed aan de
organisatie van een turnkamp. Een klein deel gaat naar
nieuwe toestellen.

!!! Opzeggen: selectie vóór 1 juni, recreatie vóór 1 juli
Selectieturnsters die volgend seizoen geen lid meer willen zijn van Oranje Blauw, moeten
dit vóór 1 juni doorgeven aan ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Voorheen lag de
opzegdatum later, maar dat moment gaf onze trainers te weinig tijd om de indeling voor
het nieuwe seizoen te maken. Tijdens de laatste ALV is er dan ook voor gekozen om deze
termijn een maand naar voren te leggen.
Recreatieleden kunnen hun lidmaatschap opzeggen vóór 1 juli.

Bestel uiterlijk 21 maart je trainingspak
Heb je nog geen trainingspak van Oranje Blauw? Of ben je uit je oude pak gegroeid? Pas
en bestel dan rond de training in het Montessori College een nieuw trainingspakpak. Je
bestelling moet uiterlijk 21 maart binnen zijn,
De nieuwe pakken rekken meer mee dan de oude en hebben geen sponsoring. Het
nieuwe trainingsjack heeft het logo van Oranje Blauw groot op de rug staan. Je kunt je
naam vlak boven de boord op de rug laten zetten. Ons logo komt ook op de broekspijp
met de mogelijkheid om je initialen erbij te laten zetten.
Het dragen van het jack is verplicht bij de wedstrijden, voor de broek geldt dit niet. De
turnster draagt in dat geval een zwarte lange legging zonder opdruk.

Trainingsbroek: 45 euro
Naam achter op de rug: 50 euro

Trainingsbroek: 33 euro
Met initialen: 37,50 euro

Er zijn ook nog enkele kleine maten van het oude pak beschikbaar (broek en jack). Deze
kunnen tegen contante betaling van 50 euro direct worden meegenomen na het passen.
Ook zijn er wat oude pakken die leden verkopen beschikbaar.

Pakjes verkopen
Ben jij uit je wedstrijdpakje of trainingspak gegroeid? Dan bestaat er binnenkort de
mogelijkheid om via de website je pakje te verkopen aan iemand anders binnen de
vereniging. De website wordt momenteel hierop ingericht, dus neem binnenkort een
kijkje!

Sponsoring door Strass-steentjes.nl
Wil jij je bestaande turnpakjes een beetje meer glamour geven? Versier ze dan zelf!
www.Strass-steentjes.nl
is een webshop met een grote
collectie aan onder andere hotfix
steentjes en non-hotfix plakstenen
van een mooie kwaliteit tot en met
Swarovski kwaliteit aan toe.
Hoe werkt de sponsoring?
Op het moment dat je bestelt bij deze webshop en de actiecode OBN183212 invult bij
de code tijdens het bestelproces, ontvangen wij een provisie van 5% over je bestelling.
Deze 5% geldt voor alle materialen die op een turnpakje te bevestigen zijn, dus ook voor
Swarovski. Let op: de actiecode geldt niet op het moment dat je Diamond Paintings
besteld of onderdelen voor diamond paintings. Op alle andere producten is de actie wel
van toepassing.

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 uw 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 twee tot drie keer per jaar en wordt samengesteld door het bestuur
van de verenging. 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. Heeft u
zelf iets dat interessant is voor in de nieuwsbrief, kunt u dat ook doorgeven via secretaris@oranjeblauw.nl.

