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Beste leden, ouders/verzorgers
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2016, met veel belangrijke informatie. Nieuwsgierig
naar wat er allemaal leeft en gebeurt binnen de vereniging? Kijk dan gauw verder!
De Grote Clubactie
De Grote Clubactie is voorbij en u heeft als het goed is allemaal uw lotnummers gecheckt
op de site (www.clubactie.nl). Van harte gefeliciteerd als u iets gewonnen heeft! En zo
niet, niet getreurd, want de Grote Clubactie is er volgend jaar weer :).
We hebben het ontzettend goed gedaan dit jaar en hebben maar liefst een bedrag van
€4592,67 opgehaald!! Daarvoor willen wij u en de leden heel erg bedanken. Dat
bedankje gaat natuurlijk niet alleen via deze weg. Alle leden hebben een prijsje verdiend
voor hun inzet. Ze hebben het allemaal super gedaan dit jaar, maar er schieten er een
aantal bovenuit. Zo is de Grote Oranje Blauw Winnares van 2015 Danique Boshoven van
groep Meijhorst! Zij heeft maar liefst 58 lootjes verkocht en mag daarom zelf een
turnpakje ontwerpen. Gefeliciteerd Danique! Daarnaast zijn er nog 4 toppers die boven
de 40 lootjes hebben verkocht. Dit zijn Roos Lans van groep Dominicanenstraat, Bruni
Zegers en Janna Brehm van de C-selectie en Lotte de Boer van de AB-jong. Hartstikke
goed gedaan!! Veel plezier met jullie prijzen.
Even voorstellen:
We zijn heel erg blij dat ons trainerskader versterkt is met twee nieuwe trainers. Zij
stellen zich hier even aan u voor:
Mijn naam is Marissa Schuitert, ik ben 20 jaar en kom uit Rijssen.
Ik woon nu in Nijmegen omdat ik ben begonnen als student
Ergotherapie aan de HAN en de reisafstand te groot is. Omdat ik nu
door de week te vinden ben in Nijmegen heb ik mijn eigen lesuren
bij mijn oude turnvereniging V.E.K. Rijssen moeten opgeven. Mijn
passie voor het lesgeven ging hier alleen niet mee weg en zo ben ik
op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging in Nijmegen. Naar mijn
idee heb ik die hier zeker gevonden. Van kleins af aan heb ik zelf
getraind in de selectie van V.E.K. Rijssen. Door rugklachten moest
ik hier helaas mee stoppen en sindsdien ben ik verder gegaan met het assisteren bij
verschillende lesuren. Nadat ik mijn Licentie had behaald op mijn vorige opleiding mbo
sport en bewegen, ben ik doorgestroomd als trainster binnen de vereniging in Rijssen.
Hier heb ik les gegeven aan de jongensgroepen en geef ik nu nog steeds selectie training
aan de dames op zaterdag. Ik heb er erg veel zin in om bij Oranje Blauw de uitdaging
aan te gaan, met nieuwe groepen, in een nieuwe omgeving. Ik hoop zelf nog veel plezier
te vinden in het lesgeven. Maar boven alles hoop ik dat ik jullie leuke lessen mag
brengen waarbij een goede sfeer en mogelijkheid tot nieuwe dingen leren voorop staat.
Ik ben Eline van der Perk en ik ben 22 jaar oud. Op het
moment zit ik in mijn laatste jaar van studie Sport,
Gezondheid en Management aan de HAN. Ik heb van mijn 7e
tot mijn 15e altijd met heel veel plezier geturnd. Toen ik 15
was ben ik zelf gestopt met turnen, maar ben ik gelijk
turntrainingen gaan geven. Dit jaar heb ik dan ook mijn
opleiding tot gymnastiek leider niveau 3 afgerond. Trainingen
geven vind ik ontzettend leuk en daarom ben ik ook bij Oranje
Blauw training gaan geven. Ik geef training bij de recreatie
groep in Hatert.

Op zoek naar nieuwe trainers
We streven ernaar om ervaren, goed opgeleide trainers op onze groepen te hebben. Dit
lukt meestal en we zijn blij met ons trainerskader! Veel van onze trainers zijn studenten
en studenten hebben helaas af en toe te maken met roosterwijzigingen en/of stages. Het
kan voorkomen dat trainers plotseling niet kunnen op de dag of dagen dat ze training
geven. We doen ons best om dit op te vangen, maar het is niet te voorkomen dat er af
en toe trainerswisselingen zijn. We hopen op uw begrip.
Om over voldoende trainers te kunnen beschikken, blijven we op zoek naar nieuwe
trainers. Kent u iemand die dit zou kunnen en willen? Stuur een mail naar
ledenadministratie@oranjeblauw.nl.
Algemene Leden Vergadering 2016
Op maandag 18 april 2016 vindt de Algemene Leden Vergadering van Oranje Blauw
plaats. Zet deze datum alvast in uw agenda. Op de ALV worden allerlei zaken besproken
over de vereniging die voor alle leden belangrijk zijn, zoals de contributie. In maart zult u
via de mail nog een uitnodiging ontvangen voor de ALV en kunt u zich hier voor opgeven.
De uitnodiging zal ook op de website te vinden zijn.
Oranje Blauw Seniorengym
Sinds oktober 2015 heeft Anouk van Gastel de senioren gymlessen van Ilse vervangen
op maandagavond in Malvert. Toen ze werd gevraagd om deze lessen definitief over te
nemen, heeft ze hier niet over getwijfeld omdat ze het erg leuk vindt om te doen. De
groep bestaat uit zes enthousiaste dames. Een groep waarin het fit blijven én bewegen
met plezier voorop staat. De lessen bestaan uit verschillende dansvormen, zoals
aerobics, steps en zumba. Hiermee wordt gewerkt aan de conditie in combinatie met
balans- en stretchoefeningen. De les eindigt met krachtoefeningen. De groep is erg
gezellig en leuk, maar daarnaast is er genoeg plek voor meer enthousiaste dames die
met veel plezier fit willen worden en blijven. Daarom willen we deze lessen flink
promoten in Nijmegen. En.. daar hebben we jullie voor nodig! Zegt het vooral voort! Ken
je iemand die geïnteresseerd is? Diegene mag altijd twee lessen gratis kennismaken.
Alvast bedankt voor jullie hulp! Maandag van 20.00 – 21.00 in de gymzaal Malvert 3357

Hoofdtrainer selectie en recreatie
Ilse van Dijk is hoofdtrainer selectie en Sophie Grijs 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 Sophie@oranjeblauw.nl). Ook kan er via de website een
mail gestuurd worden.

Bestuursleden gezocht…wie durft???
Oranje Blauw kan niet zonder de inzet van de ouders van onze leden! Gelukkig hebben
we sinds kort hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers: een ouder die de PR op zich
neemt, twee ouders die de ledenadministratie gaan doen, een ouder die wil helpen bij de
instuiven en ouders die zich gaan bezig houden met de website en andere taken. Hier
zijn wel heel erg blij mee! Maar we zijn op zoek naar nog meer vrijwilligers: We zoeken
uitbreiding binnen het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit vier ouders en een trainer. Dat
zijn weinig mensen voor veel taken…..
Dus: altijd al vrijwilliger willen worden, maar is dit er nog nooit van gekomen? Heb je af
en toe wat tijd over en wil je deze tijd zinvol besteden? Wil je je kind (en zo’n 400
andere) graag helpen om haar of zijn favoriete sport te kunnen uitoefenen? Laat van je
horen! Heb je interesse in een bestuursfunctie? Of ken je iemand bij wie dit past? Of wil
je eerst wat meer informatie? Stuur een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl.
Afscheid vrijwilligers René de Bruin en Maarten van Wamel
Na jarenlange vrijwillige inzet voor Oranje Blauw is het tijd om het stokje door te geven.
René de Bruin gaat stoppen met het bijhouden van de ledenadministratie en Maarten van
Wamel stopt als webmaster. René en Maarten, heel erg bedankt dat jullie vele uren
achter de pc hebben doorgebracht voor Oranje Blauw!!! De taak van de
ledenadministratie wordt overgenomen door Adriana Op het Veld en Babsie van
Aalderen. Remo Peulen wordt de nieuwe webmaster, ondersteund door Nicole Peulen.
Oranje Blauw Promotiefilmpje
Maarten van Wamel wil nog graag een promotiefilmpje maken voor Oranje Blauw voor op
de website. Hierin zullen zowel de recreatiegroepen als de selectiegroepen te zien zijn.
Maarten zal hiervoor komende maanden de verschillende locaties aandoen om filmpjes te
maken. Via de trainers wordt bekend gemaakt wanneer Maarten komt om te filmen.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind gefilmd wordt? Geef dit dan vooraf aan bij de
trainer.
PR Oranje Blauw voor recreatie en selectie
Om aan iedereen te laten weten wat voor een leuke vereniging Oranje Blauw is, ben ik
gevraagd om me met de PR van de club bezig te houden. Als je dan gaat bedenken hoe
je de mogelijkheden binnen de vereniging het beste kan laten zien, blijkt dat op veel
manieren te kunnen. Komend jaar zullen jullie Oranje Blauw dus regelmatig om je heen
zien in de vorm van nieuwe posters, turndemonstraties, een facebookpagina waar meer
berichten vanuit de recreatiegroepen op zullen verschijnen en misschien zelfs wel op de
lokale televisie... Maar daarover later meer! Ik heb zin om aan de slag te gaan met
bovenstaande idealen en als er iemand van de leden nog meer ideeën heeft hoor ik ze
graag! Groetjes Marlies (moeder van Lizzy, AB jong) Marliesvanruiten@hotmail.com.
Sociale media Oranje Blauw
Oranje Blauw heeft een twitteraccount! Te vinden onder de naam: @CGV_OranjeBlauw.
En vergeet ook niet onze Facebook pagina te liken!
Sponsoren gezocht
Met het wegvallen van veel subsidies door de gemeente willen ook wij, als vereniging,
proberen om zoveel mogelijk onze financiële situatie stabiel te houden. De Grote
Clubactie helpt hieraan mee. Dingen zoals een nieuwe springplank of nieuwe
trainingspakken voor de selectieturnsters kunnen hiermee echter niet bekostigd worden.
Hoe zou het zijn als u als eenmanszaak met een kleine sponsering van 100,00 EURO een
jaar lang uw logo op onze website kunt plaatsen? Of bij een grotere sponsering uw
bedrijfsnaam op de nieuw aan te schaffen trainingspakken verschijnt waardoor uw naam

iedere keer weer bij vele mensen onder de aandacht komt?
Heeft u als ouder al eens bij uw werkgever geïnformeerd of deze eventueel
geïnteresseerd is om een kleine bijdrage te sponsoren voor uw kind? Ook deze sponsor
gaat meelopen op de website. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, we zijn tevreden
met iedere sponsering die gedaan wordt. Het is tenslotte begin van het jaar en het
marketing- en sponsorbudget is nog niet op!
Beste ouders, we roepen u op, gebruik uw netwerk, informeer bij uw werkgever of er
misschien een klein budget is voor een bijdrage van de sport van uw kind.
Eenmanszaken of ZZP’ers, het is een leuke aftrekpost en u steunt er een lokale club mee.
Mocht u goed nieuws hebben, of een sponsor hebben gevonden, stuur dan een mail naar
secretaris@oranjeblauw.nl. We hopen op veel positieve reacties zodat we dit jaar samen
wat extra’s kunnen doen voor de turnsters van de club.
G-Gymturnen
Speciaal maar ook COOL!
‘Cool Sporten’ is een samenwerking van Gymnastiek en Turnvereniging Oranje Blauw,
Stichting Koprol en De Hazenkamp Gymsports. Waarom? Omdat iedereen Cool moet
kunnen sporten! Op 15 februari gaan wij proberen om de eerste Cool Sporten-groep van
de grond te krijgen. Dit is een aanbod voor kinderen met een verstandelijke beperking in
de Talita Koemi school. Oranje Blauw gaat dit aanbod verzorgen. We gaan bijvoorbeeld
rollen over de mat, hangen in de ringen of rek, springen over een kast, bewegen op
muziek en nog veel meer. Dit jaar vinden de Special Olympics plaats op 2 en 3 juli 2016
in Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. Wij zouden het bijzonder leuk vinden om met een
paar Cool-gymsporters van ons hieraan deel te nemen. Wij gaan heel hard ons best doen
en hopen genoeg enthousiaste sporters voor deze groep te vinden!
Special Gym
Ook onze Special Gym kids op de St. Maartenschool zijn nog enthousiast aan het
sporten! De afgelopen weken stonden in het teken van licht en donker. Dat betekent
verstoppen en zoeken met een zaklamp in de gymzaal, super spannend! De gymzaal was
omgetoverd in een donker doolhof met allemaal verstopplekken. Stiekem ook het
favoriete onderdeel van Juf Anouk en Sophie…
Wil je meer weten over deze groepen mail dan sophie@oranjeblauw.nl.
Website en e-mail
Houdt voor nieuws en mededelingen de website (www.oranjeblauw.nl) in de gaten!
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.

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.

