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Turninstuif meivakantie
Op woensdagmiddag 6 mei, in de meivakantie, is er een Oranje Blauw turninstuif in de
sportzaal Hatert, Thorbeckestraat 75, Nijmegen. Van 14.30 – 16.30 uur. Zoals
altijd mogen vriendinnetjes, vriendjes, broertjes, zusjes, enzovoorts ook meedoen, zelfs
als ze geen lid zijn! En ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden kunnen in de
zaal naar jullie kunsten komen kijken. De kosten die aan deze dag zijn verbonden,
bedragen €3,00 per kind. Dit geld kun je op de dag zelf meenemen naar de zaal. De
kinderen krijgen wat te drinken en kunnen als ze willen voor €0,50 een snoepzakje
kopen. Heb je nog vragen, dan kun je altijd mailen naar Lynn van Beersum:
Lynn@oranjeblauw.nl.
Clubkampioenschappen 2015
De data van de clubkampioenschappen zijn bekend:
- Zaterdag 27 juni voor de recreatie in de Ark van Oost in Nijmegen van 14:00
tot 17:00 uur. Wil je meedoen moet je je opgeven door de brief in de bijlage uit te
printen, in te vullen en in te leveren bij je train(st)er. Lukt het niet om de brief
zelf te printen, kan er ook een geprint exemplaar aan de train(st)er gevraagd
worden.
- Zaterdag 4 juli voor de selectie in de turnzaal van de Leleaart in Wijchen. De
tijden worden nog door de trainsters aan de turnsters bekend gemaakt. Van de
selectieturnsters wordt verwacht dat ze allen meedoen aan de
clubkampioenschappen.
Ouder & Kind Gym bij Oranje Blauw
Nieuw bij Oranje Blauw: Ouder & Kind Gym. Ouder & Kind Gym is bedoeld voor kinderen
die kunnen lopen van 1 ½ tot en met 3 jaar en hun ouders/grootouders/oppas. De
kinderen worden onder uw begeleiding gestimuleerd om te bewegen: klimmen,
klauteren, balanceren, hangen en springen. Dit draagt bij tot het ontwikkelen van een
goede motoriek wat juist op deze leeftijd heel belangrijk is. We rennen, spelen met een
bal, zingen liedjes en verkennen de uitdagende ‘binnenspeeltuin’ die samen met de
ouders is opgebouwd. Iedere week staan er weer nieuwe spannende speelsituaties. Het
samen spelen met u en met andere kinderen is een ervaring waar uw kind van leert en
geniet. Ouder & Kind Gym wordt gegeven in sportzaal de Zwaluw, Zwaluwstraat 200 in
Nijmegen op vrijdag van 9:00 tot 9:45 uur. De lessen starten op 22 mei 2015. Lijkt het u
leuk om mee te doen of wil u meer informatie? Stuur een mail naar
Larissa@oranjeblauw.nl. U kunt twee gratis proeflessen volgen.
Nieuw vrijwilligersbeleid ouders selectieleden
Regelmatig zijn er vrijwilligers nodig om te helpen bij allerlei zaken zoals de jaarlijkse
wedstrijd die Oranje Blauw moet organiseren in samenwerking met de Hazenkamp, bij de
clubkampioenschappen of bij turninstuiven. Nu wordt er meestal een oproep gedaan via
de mail of door mensen persoonlijk te benaderen, maar dat levert vaak te weinig respons
op. Voor de laatste wedstrijd hebben zich drie ouders aangemeld, waarvoor hartelijk
dank! Er heeft zich echter geen enkele ouder gemeld voor assistentie bij het opbouwen
de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd. Om het mogelijk te maken dat onze turnsters
kunnen blijven turnen en wedstrijden kunnen blijven doen, kunnen we niet zonder hulp.
Voor hulp bij activiteiten zullen ouders van onze selectieleden met ingang van komend
seizoen ingedeeld worden bij een taak. Dit zal bij toerbeurt gebeuren, waardoor u het
ene jaar wel en de daarop volgende jaren niet ingedeeld zult worden. Kunt u op de
datum waarop u ingedeeld bent niet, wordt van u verwacht dat u zelf voor een invaller
zorgt door een andere ouder te benaderen. We hopen op deze manier de taken beter te
kunnen verdelen, zodat het bestuur niet alle lasten alleen hoeft te dragen.

ALV 2015
We nodigen iedereen van harte uit om de jaarlijkse ALV bij te wonen. Deze vindt plaats
op maandag 1 juni om 20:00 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn, kunt u zich voor maandag
25 mei opgeven door een mail te sturen naar secretaris@oranjeblauw.nl. De locatie is
nog niet bekend, dit hangt af van het aantal aanmeldingen en zal tijdig aan de
geïnteresseerden bekend gemaakt worden. De agenda van de vergadering zal in de week
voorafgaand aan de ALV doorgestuurd worden naar de mensen die zich opgegeven
hebben.
Aanwezigheid selectietrainingen
Door de trainsters van de selectie wordt gemeld dat het nogal eens voorkomt dat
turnsters niet op de training verschijnen. Het kan natuurlijk een keertje voorkomen dat
een turnster niet kan door bijvoorbeeld een feestje of een andere gelegenheid, maar dit
mag niet te vaak gebeuren. De trainingen vinden wekelijks op vaste dagen en tijden
plaats, dus zaken zoals huiswerk zouden ondervangen kunnen worden door goed te
plannen. Als je een keer niet kunt gaan turnen, dient dit tijdig aan de trainster gemeld te
worden. Komt het voor dat er te vaak afgemeld wordt, zonder een duidelijke of goede
reden, zal de trainster een gesprek met de betreffende turnster aangaan.
Hoofdtrainer selectie en hoofdtrainer recreatie
Met ingang van 1 april 2015 is Ilse van Dijk hoofdtrainster selectie en Ruben Reuvekamp
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 Ruben@oranjeblauw.nl ). Ook kan er via de
website een mail gestuurd worden.
Oranje Blauw zoekt enthousiaste train(st)ers!
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar meerdere trainers, zowel voor
recreatie als selectie. Ook blijven we op zoek naar mensen die onze vervangingspool
kunnen versterken. Interesse of kent u iemand die interesse zou kunnen hebben? Stuur
een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl.
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur is op zoek naar uitbreiding. Nu wordt er veel werk verricht door weinig
mensen. Interesse in hoe het er aan toe gaat in een bestuur of geïnteresseerd in een
bestuursfunctie? Laat het weten door een mail te sturen naar secretaris@oranjeblauw.nl.
Ook zijn we altijd op zoek naar mensen die we kunnen benaderen voor allerlei hand- en
spandiensten. Laat het weten als u af en toe een handje wil helpen.
Website en e-mail
Kijk regelmatig op de website (www.oranjeblauw.nl) voor nieuws en mededelingen. Als
er lessen uitvallen wordt dit op de site vermeld. 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.

