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Hallo allemaal

Het jaar 2018 zit er weer bijna op. Een jaar waarin voor Orion veel is gebeurd. 
Op sportief gebied - met grote successen en prestaties die wellicht voor wat  
teleurstelling zorgden - en ook op organisatorisch gebied. Zonder er een  
uitgebreide terugblik van te maken, willen wij jullie zo vlak voor de Kerstdagen 
graag even bijpraten. Over lopende zaken, maar ook over 2019. 
Het jaar waarin we onze 50e verjaardag vieren!

Rabobank Orion
Een van die mooie momenten in 2018 waar we bijzonder trots op zijn, is de 
bekendmaking van onze nieuwe hoofdsponsor Rabobank Graafschap. Met ingang 
van 1 januari 2019 dragen wij de naam van deze bank waardoor we vanaf volgend 
jaar als Rabobank Orion in de competites acteren en naar buiten treden.
Een veelbelovende samenwerking omdat zowel Rabobank Graafschap als wij niet 
alleen willlen bouwen aan een sterke en (financieel) gezonde vereniging. Ook gaan 
we gezamenlijk maatschappelijke thema’s oppakken. Sportstimulering in brede zin 
bijvoorbeeld, voor jong, maar zeker ook voor oud. De komende 2,5 jaar zal  
Rabobank Orion zich laten gelden als een volleybalvereniging met mooie sportieve 
en maatschappelijke ambities!

Ontwikkelfasegericht Opleiden
Het opleidingsproject voor onze jeugdtrainers ‘Ontwikkelfasegericht Opleiden’ 
krijgt steeds meer handen en voeten. De verschillende werkgroepen zijn druk met 
de voorbereidingen en de eerste deelplannen zijn inmiddels uitgezet binnen de 
vereniging. Zoals een tevredenheidsonderzoek onder de jeugdleden, hun ouders 
en/of verzorgers en onze jeugdtrainers. De 15 voor het OFO-project geselecteerde 
jeugdtrainers gaan begin 2019 ook in de zaal aan de slag. Dan worden zij, net als 
de trainersbegeleiders, in twee sessies getraind voor Roy Wassen, begeleider van 
het opleidingstraject. Wij wensen alle deelnemers alvast veel succes en plezier!

Rabobank Orion Jeugdtoernooi
Zaterdag 5 januari beginnen we meteen goed met een primeur! Dan beleeft het 
Rabobank Orion Jeugdtoernooi zijn eerste editie. Een nieuw toernooi, bedoeld 
voor B- en C-jeugd uitkomend in de 2e en 3e klasse. Inmiddels hebben zich al veel 
teams uit de regio ingeschreven, dus het ziet er naar uit dat dit toernooi meteen 
een succes wordt! Wij wensen in ieder geval alle Orionteams die deelnemen alvast 
veel succes! Kijk hier voor meer info en het wedstrijdschema.

Judith Banning (links) en Laura Stalp van Rabobank Graafschap 
poseren met Jeroen Westdijk voor het nieuwe logo

Voorafgaand van de wedstrijden van Dames en Heren 2 werd 
de nieuwe hoofdsponsor begin december gepresenteerd.



Nederlands Open Jeugdkampioenschap (NOJK)
Op dezelfde dag worden verspreid over Nederland de eerste voorrondes van het 
Nederlands Open Jeugdkampioenschap gehouden. 
Zowel onze A- als B-meiden spelen in Wijk bij Duurstede en proberen een ronde 
verder te komen. Meisjes C gaan in Enschede de nationale strijd aan. Dat geldt 
ook voor de jongens C. De B-selectie van Orion is vrijgesteld van deelname aan 
de eerste voorronde en is al geplaatst voor de volgende ronde. In Borne strijden de 
jongens van de A-selectie voor een plekje in die volgende ronde.
Wij wensen in ieder geval alle Orionteams die deelnemen alvast veel succes!

Nieuwjaarstoernooi
Voordat deze toernooien gehouden worden, trapt Rabobank Orion het nieuwe 
volleybaljaar al op 2 januari af. Dan organiseert de Evenementencommissie het 
Nieuwjaarstoernooi. Een gezellige en sportieve manier om 2019 te beginnen.
Inloop is vanaf 19.30 uur, de eerste wedstrijden worden om 19.45 uur gespeeld. 
Inschrijven is niet nodig, de teams worden ter plaatse samengesteld.

Uit de ALV
Begin november hebben we onze Najaars-ALV gehouden in het kantoor van 
Confirm. Een goede en constructieve vergadering waarin onder andere de 
jaarrekening van seizoen 2017-2018 besproken is, net als de begroting voor 
seizoen 2018-2019.
Over de nieuwe organisatiestructuur van Orion werd langere tijd gediscussieerd. 
Wij hebben aangegeven het door de kwartiermakers opgestelde model lastig in te 
kunnen vullen. Vooral het ontbreken van een duidelijke plek voor de Technische 
Commissie maakt dat we dat model niet echt concreet kunnen maken.
In de discussie die volgde is voorgesteld om in gesprek te gaan met de 
kwartiermakers om vervolgens - samen met een aantal geledingen binnen Orion - 
de organisatiestructuur verder te concretiseren.
We hebben inmiddels met de kwartiermakers gesproken en gaan 2019 het 
gesprek met overige groepen aan.  

Fijne feestdagen!
Namens Emiel en Geert wens ik jullie fijne feestdagen en een bijzonder gelukkig, 
gezond en sportief 2019!

Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland
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