
NIEUWSBRIEF 
Nummer 2, maart 2013 

 

E-mail: 

Vanuit de vereniging wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-mail om te 

communiceren met onze leden. Dit kan gaan over de nieuwsbrief, een uitnodiging voor 

een turninstuif, een oproep voor (ouder)hulp, maar ook over het uitvallen van lessen, 

aankomende activiteiten en wedstrijden. Het e-mailbestand is bijna compleet. Het is 

belangrijk om ons e-mailbestand compleet en juist te houden. Wij verzoeken u 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.  

 

Nog steeds dringend juryleden gezocht!!: 

Oranje-Blauw blijft dringend 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 uiteraard 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! 

 

Vakantierooster: 

-Pasen:  maandag 1 april 2013 

-Meivakantie:  maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2013 

-Pinksteren:  maandag 20 mei 2013 

-Zomervakantie: maandag 1 juli t/m/ vrijdag 9 augustus 2013 

 

De recreatiegroepen turnen niet in de vakantie, de wedstrijdgroepen doorgaans wel. Kijk 

voor meer informatie over het wel of niet doorgaan van de training op de website onder 

het kopje “vakantierooster”. 

 

Belangrijke datum (alvast op de kalender zetten!): 

-Algemene Leden Vergadering:  donderdag 25 april 2013 

-Clubkampioenschappen 2013:  zaterdag 15 juni 2013  

 

Grote clubactie: 

De grote clubactie is wederom succesvol geweest. Veel leden hebben 

zich enorm ingezet om zoveel mogelijk loten voor de vereniging te 

verkopen. Heel erg bedankt daarvoor! De opbrengsten van deze actie 

zijn zeer belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. De meeste 

loten zijn dit jaar verkocht door Fleur Leenders, die hiervoor een eigen 

ontworpen turnpakje heeft gewonnen. We hopen dat volgend jaar net zo 

veel, of zelfs nog meer leden, zich zullen inzetten voor de Grote 

Clubactie! 

 

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 augustus of 1 

januari. Meer informatie over de contributie en het opzeggen is te vinden op de website. 

 

 

 



Kijken tijdens de trainingen: 

Het kan storend zijn voor de lessen als er teveel ouders, broertjes en zusjes langs de 

kant staan of zitten te kijken. Ook kan hierdoor de veiligheid van onze turnsters in het 

gedrang komen, doordat de turnsters afgeleid worden of de trainster niet meer goed te 

verstaan is. Dit kan per locatie verschillen. Wij willen u vragen om met de train(st)er te 

bespreken of het wel of niet mogelijk is om tijdens de les aanwezig te zijn.  

 

Tweedehands turnpakjes: 

Via de website bestaat sinds kort de mogelijkheid om aan te geven als u een 

tweedehands turnpakje wil kopen of verkopen. Leden die een pakje over hebben, kunnen 

dit via de mail (sylvia@oranjeblauw.nl) aangeven. Hun naam en e-mailadres zal op de 

website komen. Heeft iemand interesse in het aangeboden pakje, dan kan er via de mail 

contact opgenomen worden met de aanbieder. Andersom kan ook: bent u op zoek naar 

een pakje kunt u via de website aangeven wat u zoekt. Heeft iemand wat u zoekt, dan 

kan er contact opgenomen worden. Ga op de website naar het kopje ‘lid worden’, klik 

‘kleding’ aan en daar staat beschreven wat de bedoeling is. Geef in de e-mail wel 

duidelijk aan om welke maat het gaat, wat uw naam en e-mailadres is en eventueel wat 

de kosten zijn. Vergeet ook niet om even te mailen als de vraag of het aanbod weer van 

de site af kan.  

 

Vrijwilligers gezocht voor hulp bij de 7-heuvelenloop: 

Als bestuur van Oranje Blauw doen we er alles aan om een financieel gezonde vereniging 

te zijn en zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Door jaarlijks teruglopende 

inkomsten vanuit subsidies en daarnaast stijgende kosten voor zaalhuur,  zullen we als 

vereniging zelf voor extra inkomsten moeten gaan zorgen. Vanuit de Stichting 

Zevenheuvelenloop bestaat de mogelijkheid om extra inkomsten voor de vereniging 

verkrijgen. Dit door het beschikbaar stellen van vrijwilligers. We hebben reeds een aantal 

vrijwilligers bereid gevonden te helpen, maar hoe meer hoe beter. Bij deze het verzoek 

om jullie op te geven als vrijwilliger namens Oranje Blauw. Stuur hiervoor een e-mail 

naar secretaris@oranjeblauw.nl. Vanuit het secretariaat zul je dan op de hoogte worden 

gehouden van de verdere acties die je moet uitvoeren om je aan te melden bij Stichting 

Zevenheuvelenloop. 

 

Opheffing recreatief turnen in Malvert, start nieuwe groep in Hatert: 

Doordat de groepen recreatief turnen in Malvert de laatste jaren erg klein geworden 

waren, en verdere groei niet mogelijk bleek, zijn de lessen in Malvert per 1 februari 

stopgezet. De leden hebben het aanbod gekregen om over te stappen naar de zaal in de 

Weezenhof.  

 

Naast het opheffen van Malvert, ook goed nieuws! Met ingang van 11 maart starten er 

twee nieuwe groepen in de gymzaal Hatert. Op maandag van 16:30 – 17:30 uur voor 

groep 1/2/3 en van 17:30 – 18:30 uur voor groep 4/5/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  


