NIEUWSBRIEF
Seizoen 2013-2014, nummer 1 , augustus 2013

Start turnlessen:
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer vol goede moed aan het
nieuwe turnseizoen gaat beginnen.
- begindatum seizoen 2013/2014 selectie turnen: vanaf 19 augustus 2013
- begindatum seizoen 2013/2014 recreatie turnen: vanaf 26 augustus 2013
Het seizoen loopt voor de selectieturnsters door tot en met 11 juli 2014 (tot de start van
de zomervakantie) en voor de recreanten tot en met 30 juni 2014.

Wijzigingen train(st)ers:
Met ingang van het nieuwe seizoen heeft Oranje Blauw een aantal nieuwe trainsters. De
belangrijkste veranderingen zijn de volgende:
- Lent: de lessen van Ilse van Dijk worden overgenomen door Nathalie Jans.
- Weezenhof: de lessen van Sophie Grijs worden overgenomen door Maaike
Deelstra.
- B-selectie: de lessen van Chantal de Vries worden overgenomen door Laura
Boers. Ze doet dit samen met Ilse van Dijk.
- AB-jong: voor de lessen van Loes Toonen is nog geen geschikte vervanger
gevonden. De lessen worden voorlopig waargenomen door Ilse van Dijk, Sophie
Grijs en mogelijk door Monique Laanen.

Turnvereniging Oranje Blauw zoekt trainers!
Turnvereniging Oranje Blauw heeft een jong en enthousiast trainersteam. Toch hebben
we nog één vacature van 8 uur open staan (AB-jong). Om daarnaast niet voor
verassingen te komen staan als er plotseling iemand uitvalt of vervangen moet worden,
hebben we graag een aantal ‘reserve-trainers’ in ons bestand. Kent u iemand die het
(reserve) trainersteam van Oranje Blauw zou kunnen en willen versterken geef dan
onderstaande advertentie door:
Ben je actief, enthousiast én in het bezit van een C- licentie of meer? Wil je graag turnles
geven aan recreanten en/of selectieturnsters en heb je hier ervaring mee? Dan is
turnvereniging Oranje Blauw iets voor jou!
Wij zijn op zoek naar trainers om ons trainersteam te versterken. Kom gerust een keer
kijken bij een training of mail voor meer informatie naar secretaris@oranjeblauw.nl . Kijk
voor trainingstijden, locaties en meer informatie over Oranje Blauw op de website
www.oranjeblauw.nl .

E-mail:
Zoals u gemerkt heeft, wordt er vanuit de vereniging steeds meer gebruik gemaakt van
e-mail. Het e-mailbestand is op dit moment compleet. 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.

Vakantierooster (voorlopig):
- Herfstvakantie: maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2013
- Kerstvakantie: maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014
- Voorjaarsvakantie: maandag 3 maart 2014 t/m/ vrijdag 7 maart 2014
- Tweede Paasdag: maandag 21 april 2014
- Meivakantie: maandag 28 april t/m maandag 5 mei 2014
- Hemelvaart: maandag 26 t/m vrijdag 30 mei 2014
- Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 2014
- Zomervakantie: maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus 2014
De recreatiegroepen turnen niet in de vakanties, de wedstrijdgroepen doorgaans wel.
Kijk voor meer informatie over het wel of niet doorgaan van de training op de website
onder het kopje “vakantierooster”.

Contributie / opzeggen:
Met ingang van sportseizoen 2013-2014 zal het voor de selectieturnsters alleen nog
mogelijk zijn om op te zeggen per 1 augustus. Voor de recreanten is dit 1 juli of 1
januari. De aangepaste contributie voor het seizoen 2014-2014 is binnenkort te vinden
op de website.

Nog steeds op zoek naar juryleden:
Oranje-Blauw blijft op zoek naar nieuwe juryleden! Een leuke uitdaging voor iedereen die
enige affiniteit met turnen heeft. U leert alles over het jureren op een cursus van 6
avonden. De kosten hiervoor zijn voor de vereniging. U wordt minimaal twee dagdelen
per seizoen, op zaterdag of zondag, gevraagd om te jureren. Vaker mag en kan
natuurlijk ook. Het is heel belangrijk dat we als vereniging voldoende juryleden kunnen
leveren voor de verschillende wedstrijden. Onvoldoende juryleden betekent een namelijk
een fikse boete, die we liever willen voorkomen. Geïnteresseerd of wilt u meer
informatie? Stuur een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl. U helpt de vereniging er
enorm mee!

Turnplus
Voor onze recreatieleden die wat meer uitdaging willen zonder de verplichtingen van een
wedstrijdgroep, bestaat de Turnplusgroep. Iedere vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
worden de moeilijkere onderdelen van het turnen geoefend in de gymzaal in de Marie
Curiestraat. Interesse? Kom gerust een keer kijken!

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.

