
 

 
 
Wie versterkt onze Jubileumcommissie? 
 
2019 belooft een mooi jaar te worden! Orion bestaat in september 50 jaar en dat willen we 
graag vieren met onze leden, vrijwilligers, ouders en verzorgers van leden, sponsoren, oud-
leden en andere betrokkenen die Orion een warm hart toedragen. Om de verschillende 
festiviteiten en activiteiten goed op elkaar af te stemmen en te organiseren zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in de Jubileumcommissie. Help jij mee 
ons gouden jubileum te organiseren? 
 
Een jubileum als dit organiseer je niet zomaar. Dit vraagt veel inzet, afstemming, coördinatie 
en communicatie. Deze jubileumcommissie heeft in onze ogen een aantal belangrijke taken, 
te weten: 
 

• Het samen met leden en vrijwilligers ontwikkelen van een aanbod aan activiteiten 
waarin voor alle doelgroepen verschillende soorten activiteiten worden 
georganiseerd. 

• Het stimuleren en activeren van spelers en vrijwilligers om zich actief in te zetten voor 
jubileumactiviteiten. 

• Het opstellen van een programma/planning van de activiteiten 
• Het opstellen van een begroting van de kosten voor het jubileum 
• Het onderzoeken van de mogelijkheden om extra fondsen (sponsorcommissie/acties) 

te genereren om de kosten van het jubileum te dekken 
• Het zorgen voor afstemming tussen de diverse subcommissies/activiteiten 
• Het monitoren van de voortgang 
• Het voeren van overleg met het bestuur over de voortgang, kosten en planning van 

het jubileum. 
  
De Jubileumcommissie is bij voorkeur een afspiegeling van de vereniging waarbij 
vertegenwoordigers uit alle geledingen van de vereniging worden betrokken. Van recreanten 
tot competitiespelers en van jong tot oud. Maar ook trainers, ouders en sponsoren worden 
van harte uitgenodigd zich aan te melden. 
 
Lijkt het jou leuk om mee te denken over de verschillende manieren waarop we onze 50e 
verjaardag gaan vieren? Meld je dan aan via info@orionvolleybal.nl 
Samen maken we er een geweldig jubileumjaar van! 
 
Jeroen, Emiel en Geert 


