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BESTUURSBERICHT
Hallo allemaal
De eerste maanden zitten erop voor ons als nieuw bestuur. Veel van jullie hebben
er waarschijnlijk nog niet zoveel van gemerkt, we zijn druk bezig ons in te lezen en
te verdiepen in de vereniging. Daar komt veel meer bij kijken, dan je als ‘gewoon’
lid misschien wel denkt. Alles lijkt zo vanzelfsprekend, maar er moet echt veel
geregeld worden om iedereen lekker aan het volleyballen te krijgen en te houden.
Gelukkig hebben we binnen de vereniging een hele club volleyballiefhebbers, die
de organisatie Orion vrijwillig draaiende houden. Dat doen ze heel goed en daar
mogen we allemaal bijzonder blij mee zijn!

Helder en duidelijk

Toch is het ook voor deze vrijwilligers van belang om de doelen van de vereniging
helder te hebben, maar ook de kaders eromheen te weten. Aan ons als bestuur
om daar helderheid en duidelijkheid in te scheppen. Daarbij richten wij ons op de
continuïteit van de vereniging, zowel de organisatorische als de financiële kant.

“Gelukkig hebben we
binnen de vereniging
een hele club
volleyballiefhebbers,
die de organisatie
Orion vrijwillig
draaiende houden”

Waarmee zijn we concreet bezig?

Specifieke punten, waar we als bestuur de afgelopen maanden druk mee zijn
geweest, zijn o.a.:
•
inzicht krijgen in de vereniging, organisatie en de afspraken die
zijn gemaakt met leveranciers (o.a. zaal en kleding);
•
in gesprek gaan met onze vrijwilligers, zodat we weten welke
steun zij nodig hebben om hun taken zo leuk en goed mogelijk uit te 		
kunnen voeren;
•
de AVG (nieuwe privacywetgeving);
•
het voorbereiden van de begroting voor het seizoen 2018-2019.

Samen maken we Orion

Graag willen we om de organisatie binnen de vereniging zo goed en soepel
mogelijk te laten verlopen nog een aantal zaken onderbrengen bij onze vrijwilligers,
maar tot op heden zijn nog niet alle plekken gevuld. Bij deze doen we dus
nogmaals een oproep om je aan te melden om iets voor je vereniging terug te
doen naast het volleyballen. Daarvoor zijn we per slot van rekening één vereniging!
Met z’n allen maken we er iets moois van, hebben we samen plezier en halen we
het beste en mooiste uit onze hobby: volleyballen!
Op korte termijn brengen we de lege plekken in de organisatie in kaart en proberen
zo goed als mogelijk de taken en verantwoordelijkheden te schetsen. Er zit vast
iets bij, waarin jij thuis bent en onze vereniging kunt helpen.
Daarnaast zijn we de Najaars-ALV aan het voorbereiden, deze vindt begin november plaats. Meer info over en de uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt begin van
het nieuwe seizoen.

Fijne vakantie

Mede namens Emiel en Geert bedank ik alle vrijwilligers, leden, sponsoren voor
hun bijdrage aan de vereniging. Wij hopen ook volgend jaar weer op jullie te
kunnen rekenen en gaan er alles aan doen om het voor jullie waard te laten zijn.
Voor iedereen een hele fijne zomer gewenst!
Met sportieve groet,
Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland

