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Hallo allemaal

We zijn weer los! Zaterdag 22 september beleefden de meeste Orion-teams hun 
eerste competitieronde van seizoen 2018-2019. En die eerste Super Saturday was 
er een om niet snel te vergeten! Wat een enthousiasme, inzet en strijd hebben we 
gezien in de Topsporthal! En wat een succes, want veel teams wisten de punten in 
Doetinchem te houden. Dat belooft veel voor de rest van het nog jonge seizoen!

Eigenlijk is de eerste competitieronde ook alweer de afsluiting van een periode: de 
voorbereiding. Sinds half augustus is er weer volop getraind, zijn oefenwedstrijden 
gespeeld en is door trainers en begeleiders het seizoen uitgestippeld. Datzelfde 
geldt voor de vele vrijwilligers die zich op de achtergrond bezig hebben gehouden 
met wedstrijdplanningen, materiaalbeheer, scheidsrechtercoördinatie en andere 
voorbereidingen.
Daarnaast hebben we ook de eerste activiteiten weer gehad of opgestart. Zo was 
Orion vertegenwoordigd in de binnenstad tijdens de opening van de Nationale 
Sportweek. Tevens loopt momenteel de Grote Clubactie. De eerste lotenboekjes 
zijn alweer ingeleverd, wat betekent dat de leden volop aan het verkopen zijn. Ook 
als het gaat om sponsoring is er veel activiteit. Zo zijn speelsters en spelers van 
hogere teams actief betrokken bij de werving van nieuwe Vrienden en heeft ook de 
sponsorcommissie enkele nieuwe sponsors binnengehaald. 
Voor de vele oefenwedstrijden en -toernooien zijn bovendien veel vrijwilligers druk 
geweest. Daar willen we als bestuur toch even stil bij staan en al deze toppers 
enorm voor bedanken!!

Waarmee zijn wij concreet bezig?
Ook wij hebben als bestuur na een heerlijke vakantie de voorbereidingen weer her-
vat en over een aantal zaken willen we jullie in deze tweede nieuwsbrief bijpraten.

Orion Volleybal Doetinchem
Het sponsorcontract met Seesing Personeel is vorig seizoen – na een periode van 
drie jaar – officieel afgelopen. Onderdeel van die afspraak is dat Seesing Perso-
neel in seizoen 2018-2019 nog wel een seizoen als sponsor aan Orion verbonden 
blijft, maar niet langer als naamsponsor. Dat betekent dat we met ingang van 1 
september officieel Orion Volleybal Doetinchem heten. We zijn momenteel met de 
Nevobo en andere instanties bezig om dit door te voeren, dus de naam Seesing 
Personeel Orion zullen jullie her en der nog wel tegenkomen (bijvoorbeeld ook op 
een deel van onze kleding). Vanuit en binnen de vereniging gebruiken we vanaf nu 
dus echter Orion Volleybal Doetinchem. 
We betreuren het natuurlijk dat Seesing Personeel ons als naamsponsor verlaat, 
maar willen ze enorm bedanken voor de steun die we de afgelopen periode heb-
ben ontvangen en de bijzonder fijne samenwerking. Zonder sponsoren als Seesing 
Personeel hebben sportverenigingen geen toekomst! 
Hoewel we op dit moment nog geen nieuwe naamsponsor hebben, zijn we wel met 
een aantal bedrijven in gesprek over sponsormogelijkheden.

Algemene Ledenvergadering
Daarnaast zijn we volop bezig met de voorbereidingen op de Algemene Leden-
vergadering. Via deze nieuwsbrief willen we jullie dan ook alvast hartelijk welkom 
heten op deze ALV, die gehouden wordt op VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018. Bin-
nenkort ontvangen alle leden een definitieve uitnodiging met de agenda, locatie en 
alle onderliggende stukken, maar reserveer deze avond alvast in je agenda.



Contributie 2018-2019: aanpassing en inning
Met de start van seizoen 2018-2019 gaat met ingang van deze maand (september) 
ook de contributie weer geïnd worden.
De contributie voor het seizoen 2018-2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van het 
seizoen 2017-2018. Wel is om diverse redenen besloten de contributie niet te in-
nen in 10 termijnen, maar in 8 termijnen. Dat betekent dat het termijnbedrag hoger 
is maar de seizoencontributie gelijk blijft.
Uitgangspunt binnen Orion is dat alle teams twee trainingen per week volgen met 
uitzondering van een aantal senioren- en de recreantenteams. De seizoencontribu-
tie is dan ook gebaseerd op twee trainingen per week. Voor de teams die één keer 
per week trainen is een aangepast contributiebedrag vastgesteld. Ook hiervoor 
geldt dat het contributiebedrag ongewijzigd blijft.

Voor het seizoen 2018-2019 gelden de volgende contributiebedragen:

De incassodata voor het seizoen 2018-2019 zullen plaats vinden rond:
Termijn 1/8 : 27 september 2018
Termijn 2/8 : 27 oktober 2018
Termijn 3/8 : 27 november 2018
Termijn 4/8 : 27 december 2018
Termijn 5/8 : 27 januari 2019
Termijn 6/8 : 27 februari 2019
Termijn 7/8 : 27 maart 2019
Termijn 8/8 : 27 april 2019

Daarnaast is het bestuur voornemens met ingang van seizoen 2019-2020 een 
seizoencontributie in te voeren voor niet-spelende verenigings- en/of bondsleden. 
Ook dit voornemen is verwerkt in een aanpassing van het contributiereglement 
2018-2019. Dit vernieuwde contributiereglement wordt in de Algemene Ledenver-
gadering van 02 november 2018 ter besluitvorming aan de leden voorgelegd.
Tijdens de ALV geven we ook een update over de nieuwe organisatie van Orion 
waarmee we nog druk bezig zijn. Binnenkort plaatsen we in het kader daarvan op 
de website onder ‘vacatures’ een aantal specifieke functies waarnaar we nog op 
zoek zijn.

Tot zover deze korte update vanuit het bestuur. Zoals we in het begin van deze 
nieuwsbrief al meldden, het is mooi om te zien dat we allemaal weer vol enthousi-
asme en inzet aan het seizoen zijn begonnen en dat de eerste resultaten alweer 
behaald zijn. Zowel in het veld als daarbuiten. De mooie en succesvolle berichten 
daarover volg je op de site van Orion en Facebook. Ook de nieuwe teamfoto’s 
en -pagina’s die al zijn gemaakt (of de komende weken nog worden gemaakt) en 
een deel van onze vrijwilligers vind je op de site. Daar zie je het bewijs dat Orion 
Volleybal Doetinchem een club is om trots op te zijn!

Namens Emiel en Geert een sportieve groet en veel sportplezier en -succes,

Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland
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