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BESTUURSBERICHT
Hallo allemaal
Zo, het seizoen 2018-2019 zit er bijna op. Na de laatste competitiewedstrijden - en
voor sommige teams een succesvolle promotiestrijd - liggen de wedstrijden achter
ons en richten we ons al weer op het volgende seizoen.
Zonder in details te treden of teams eruit te lichten, mogen we wel zeggen dat het
weer een mooi en succesvol seizoen is geweest en dat Rabobank Orion in menig
sporthal weer van zich heeft laten horen.

Algemene Ledenvergadering

Wij zijn als bestuur ook volop bezig met de voorbereidingen op de Algemene
Ledenvergadering. Via deze nieuwsbrief willen we jullie dan ook alvast hartelijk
welkom heten op deze Voorjaars-ALV, die gehouden wordt op VRIJDAG 17 MEI
2019. Binnenkort ontvangen alle leden een definitieve uitnodiging met de agenda, locatie en alle onderliggende stukken, maar reserveer deze avond alvast in je
agenda.

“Reserveer vrijdag
17 mei vast in je
agenda. Dan houden
we de Voorjaars-ALV”

Waarmee hebben wij ons beziggehouden?

Sinds de vorige ALV in november 2018 hebben wij ons op een aantal zaken gericht
waarvan we een deel in deze nieuwsbrief kort willen toelichten. De eerste die we
willen noemen, is de samenwerking met Rabobank Graafschap. In deze bank
hebben we een partner gevonden die de komende 2,5 jaar samen wil bouwen
aan een sterkere en nog mooiere vereniging dan we nu al zijn. Niet alleen door
ons financieel te steunen, maar ook door te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven waarmee Rabobank Orion zich nog meer als maatschappelijke partner
in Doetinchem en omgeving gaat presenteren.
Daarnaast hebben we met de aanstelling van Eric Maan een nieuwe trainer voor
Heren 2 (en daarmee een opvolger voor Bjorn Proost) binnengehaald. Tevens gaat
Eric de complete dames-lijn technisch vormgeven en samen met de trainers het
technisch beleid de komende jaren implementeren en waarborgen.
Daarbij wensen we Eric alle succes!
Een andere initiatief waar we als bestuur, maar vooral een groep enthousiaste
ouders en trainers, druk mee bezig zijn geweest is het project
Ontwikkelfasegericht Opleiden (OFO). Een opleidingstraject voor 15 van onze
jeugdtrainers, die onder begeleiding van 5 trainersbegeleiders worden geschoold.
Dit project is voor Rabobank Orion een mooie kans om onze jeugdopleiding verder
te verbeteren en te zorgen voor meer kennis en plezier bij trainers en spelers. Een
mooie win-win-situatie.
Een van de onderdelen van het OFO-project, was het tevredenheidsonderzoek
onder jeugdleden, hun ouders en verzorgers en de jeugdtrainers. Bedoeld om
inzicht te krijgen in het oordeel van deze groepen over de vereniging als het gaat
om trainingen, sfeer en activiteiten en hun beeld van de club.

BESTUURSBERICHT
Resultaten
Inmiddels zijn de resultaten van de onderzoeken bekend en - hoewel we
voldoende leer- en verbeterpunten uit het onderzoek kunnen halen - mogen
we best tevreden zijn over de uitkomsten!
Zo is het gemiddelde cijfer wat alle ondervraagden de vereniging geven een ruime
7, waarbij de CMV-jeugd (6-12 jaar) Rabobank Orion zelfs een 8,4 geeft. Ook de
hoge respons toont de betrokkenheid van onze jeugdleden en trainers
Zaken als communicatie, duidelijkheid over teamindelingen en variatie tijdens trainingen verdienen volgens onze leden nog wel aandacht, maar dat inzicht biedt ons
als bestuur alleen maar handvaten om zaken de komende jaren gericht te
verbeteren. En zo te werken aan een nog leukere en betere vereniging.
Op de website kun je onder het ‘Orion ABC’ een uitgebreide ‘Samenvatting
tevredenheidsonderzoek OFO’ vinden van de werkgroep die zich met het
tevredenheidsonderzoek heeft beziggehouden. Hierin wordt per onderzoeksgroep
(jeugd CMV 6-12 jaar, jeugd 13-18 jaar, ouders en verzorgers en jeugdtrainers)
een samenvatting van de uitkomsten beschreven.

Zwarte Cross

Dan vragen we tot slot nog even jullie aandacht voor een mooie vrijwilligersactiviteit waarvan jijzelf misschien nog wel het meest profiteert. Geef je op als
vrijwilliger voor de Zwarte Cross en bezoek het grootste en leukste festival van
Europa twee dagen lang helemaal GRATIS!! De dag waarop je een paar uurtjes
vrijwilligerswerk doet en een dag naar keuze waarvoor je een vrijkaart krijgt!
Lees in de bijlage die bij deze nieuwsbrief meegezonden wordt, hoe het werkt en
meld je snel aan!

Namens Emiel en Geert een sportieve groet,
Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland

