
Martin Slotman ouder
Hennie van Haarlem  oud bestuurslid

Nieuwe organisatie structuur
Orion



Kwartiermakers
o Adri Das (onafhankelijk derde)
o Wijnand Geerdink (topsport)
o Martine Merkx (huidig bestuur)
o Hennie van Haarlem (oud bestuurslid)
o Martin Slotman (ouder)

Acties tot nu toe
o Controle leden administratie Oktober
o Reorganisatie financiën Oktober
o Concept organisatieplan vereniging november
o Afstemming met Stichting november
o Overgangssituatie huidige bestuur regelen november
o Spiegelen nieuwe organisatie met “key”-personen december

TEAM



Aantal leden vereniging loopt terug:
o Ontevreden leden en onduidelijke/oneerlijke verdeling prestatie/competitielijn
o Slechte communicatie
o Niveau en aantal trainingen – waarborgen Orion als opleider van talent? 
o Hoge contributie? 
o Ondoorzichtige communicatie met de leden
Niet heldere financiële structuur:
o Verdeling van de middelen
o Gebrek aan lange termijn planning
Bestuur:
o Teveel operationeel betrokken
o Randzaken? 
Stichting en vereniging groeien uit elkaar? 
o Verenigingsgevoel & gezelligheid? 

WAAROM IS VERNIEUWING NODIG?



Maatschappelijk betrokken:
o 2 x trainen wordt het uitgangspunt voor alle teams 
o Contributie volgt gebruiker 
o Stimuleren meer bewegen en plezier met leeftijdsgenoten i.p.v. prestatie
o Nevendoel; kweekvijver voor talent 
o Uitstraling; topsport organisatie (USP) met sterke recreatieve tak
Organisatie
o Weer groeien naar 600 leden
o Doelgroepen communicatie om aan te sluiten bij de specifieke wensen per doelgroep
o Verdeling workload over kader per doelgroep
o Bestuur is faciliterend aan doelgroepen (faciliteiten/sponsering)
o Grote zelf verantwoordelijkheid bij de leden/verzorgers
Topsport:
o Heren 1 & Dames 1
o Individuele ondersteuning talenten (10-15) 

KERNWAARDEN NIEUWE ORION ORGANISATIE



Voorstel t.b.v. ALV 

VOORSTEL NIEUWE ORGANISATIE STRUCTUUR 



Bestuur 
o Bestuur maakt samen met de doelgroep kaderleden een 3-jarenplan (inclusief actieplan 

komend seizoen) 
o Begroting wordt per doelgroep beheerd door het doelgroep kader
o Er wordt een duidelijke emailadressen-structuur opgezet 
Samenstelling bestuur:
o Voorzitter 
o Secretaris
o Penningmeester 
o Faciliteiten 
o sponsoring
o Doelgroepen (= kern van vereniging, doelgroepen hebben eigen organisatie)

o Topvolleybal
o Jeugdvolleybal
o Seniorenvolleybal

KERNWAARDEN NIEUW ORION ORGANISATIE



o Spiegelen nieuwe organisatie met “key”-personen december
o Start bezetting bestuur / commissies vereniging december
o Vaststellen conceptbegroting vereniging ’18-’19 januari
o Presentatie / vaststelling ledenvergadering februari
o Overgang oude – nieuw bestuur vaststellen februari
o Bezetting open posities maart-juli

VERVOLG ACTIES



Thank You


