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DoeLinchem, 10 februari 19a+

Aan de leden van s P 0 R T v E R E N r G r N G u B B r N K- o R r o N

Hierbij nodigen LrU U uit tol het bijwonen van de

JAARLYKSE ALGEMENE JAARVERGADER]NG

op woensdag 29 februari tggq in de achterzaa]- van de kantinehaI Rozengaarde te Doetinchem. Aanvang 20.00 uur.

AGE NDA

in Sport-

t.

2.

?

4.

q

6.

0pening

Mededelingen

Ingekomen stukken

Notulen Algemene Jaarvergadering van 2 maart, 1 9g3. Bijgaand.

Jaanverslag secretaris.Eveneens bijgaand.

FinanciëeI verslag hetgeen U eveneens bijgaand ontvangt alsmede eenbaLans.

7.

B.

9.

10

Verslag kaskontrolekommissie. (

Benoeming kaskontroLekommissie
selink.

Begroting voor 1984 . Bijgaand.

. Vaststelling kontributle voor
1 984

A.VoILema,F.Kamperman, en G.Wesselink)

. Af tredend en ni_et herkÍesbaar G. líes-

1 1 . Bestuursverkiezing. Slatutair aftredend
terman.
Slatutair aftredend

1984 en de konlributieregeling voor

en niet herkiesbaar H.J.pen-

en weI herkiesbaar M. Beyer.
. Rondvraag

. S lui ting .

.8. G.Wesselink maakL voor het derde jaar deef uit van de kaskontro-l-ekommissie en hiervoor moet statutair thans een ander benoemdworden.Kandidaten kunnen tijdens de vergadering gesteld worden.

.10.HoeweI er een begnolingstekort is stelt het bestuur voor de kon-tributie niet te verhogen.Wel stel-t het bestuur voor de bonds-kontributie in de verenigingskontributie op le nemen.Men behoeftgeen bondskontributle meer te betalen.Dit bespaant veel mensenaanzienldk wat werk en administratieve rompslomp.Voor de ledenheeft het als voordeel dat men het bedrag voor de bondskontribu-lie niet meer in één keer behoeft te bebalen. Verde? zal- het be-stuur met voorsteLlen komen de kontrlbutieverwerking te automa-tiseren.
.12.Voorste1f en wat betref t bestuurskandidaten dienen statutai-r ui-terlijk 5 dagen voor de A1g. Ledenverg. schrifteli,jk bij de secne-taris te z:jn ingediend en ondertekend le zin door minimaat 6leden.Tevens dient gelijktljdig een schriftelijke bereidverklaring

van de betrokken kandidaat te worden overlegd.Verder dienen kan-didaten op de vergadening aanwezig te zíjn.
Namens het bestuur,R.Booy voo?2.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 2 MAART 1983

PIaats van handeling: Bovenzaal Bowlingcentrum, Cronjéstraal, Doe-
tinchem.

Aanwezig:28 leden waaronder het bestuur R. Booy(voorz.), J. Bloem
( penn. ) en M. Beyer en H. v. Haarlem ( leden ) .

1, 0pening
Om 20.00 uur opent de voorzLLler de vergaderÍng. Hij merkt op dat'
evenals het aantal aanwezíge leden, ook het bestuur gekorLwiekd is.
Secretaris H. Penterman is ziek en R. Hofland laat zich wegens werk-
zaamheden in het buitenland verontschuldigen. Tevens bedankt de
voopzLLLer de Orion-Exprescommissíe voor het distributiesysteem dat
zij hebben opgezet en via welke de uitnodigi-ng voor deze vergadering
ook is gelopen.

2. Ingekomen stukken.
Behalve een afzegging van Hans Jansen zijn er geen lngekomen stukken
of mededelingen.

3. Notulen jaarvergadering 15 september t82
Daar er geen opmerkingen zijn worden de notulen onder dankzegging
aan de afwezige secretaris goedgekeurd.

4. Jaarverslag secrelaris.
Cocky LlnzeL vraagt hoe het staat met de vakature in het besluur.
De yo,,Tzrbter aíitwoordt hierop dat er wel mensen gepolst zUn
rna.arr dat het geen resultae'v heef t 6ehad.Gezien de drukke werk-
zaatnheciell rnet cie lluropacup kon er niet serieus gezocht worden.
Volgend )aav zal de secretaris zqn functie neerleggen waard.oor
er 2 variratures ontstaan.De ,, voorzitter vraagt de àanwezígen
dan ook naar sug3esties. Cocky Llnzel verzoekt eens te infórrneren
op itet arbeidsbureau.Vervolgens wordt het jaarverslag met dank
aan de secretaris goedgekeurd.

) . Ii' j-nanc ieel verslag 1982
r-'ock;, L:_nzel- vraagt waa.r de post rrooetes" uit bestaat.De pen-
ningmecster antwcorclt dat dit bcetes betreft dle door eenieder
,.erriaakt worden, varr een indiviciuele speler tot aan scheidsrecp-
ters en cornplete teants toe.
Jos Pasnran vraagt na.1r oe toenal,e van de post trainers: zijn dit
de reisrosten of zr;n er duurdere trainers? i)e penningmeester
stel-t dat het beg,rote bedrag is gebaseerd op het huldige trai-
nersbestancrrwaarbij d.e traj-nersonkosten lnclusief de reiskosten
zt;n.Hier.i:ij heODen r,roepen duL,rdere trainerS v.w.b, de OnkOSten.

o 
" Verslag kascottttt,issie

Jan illoein zegl op een vraítg van Jos Pastna;'n toe het financieel
verslag van àe Europacup-wéOstrijd.en te publiceren in de 0rion-
t*pr'e"8" Voor het eèrst werd doór de kaÉcommissie een kastelling
ultgevoero,die bracht echter geen verscghillen aan het licht'
De comili-ssie stelt de vergadering e voo; cle penningmeester dé-
chargo te verlenen"Dit geÉchiedt-onder dankzegging aan de pen-
nirrgtnees ter vocr z jln werk.

'I 
" rlenoetning kascomÍi,.i-ssie 1983

i'ri r,s l(anipër:rnan wordt naast Auk je Vollema en Gerard. rlessel ink
6;ei.lorcn vàor d.e aftredende Jos Èasman. De penningmeester d'ankt
Jol; })lisruatr nog eenmaal voor de goede salnenvJerking.



,,, -3e;r'oting 198)
rJoc<y' Línzel vraagt, ztch af of de begrotrng; niet wat te opti-
IÍlr-s Lisch Ís rtret net geraamde tekort. De voorzitter antwoord.tjat dit 1n ce loop van de jaren zo 6;egroeid is en dat de erva-lin; l-;:ert dat er elk jaar weer uitsci-rieters zijn.Daarna wordtt)c LUjrot lrr4 :u onder tegenstemrlen goedgekeurd.

: .ci;r.irl,iDi, Li-e 19t1'7 + toekornsti6.le contributieregeling.
lc c<;ntribut,ie voor 1la1 is op de vorige jaa"rvergeidèr'1ng aI
viis lJesteld. De voioenre jaarvergaciering zal eind januari of
;e, in íebruari- v,iorden 6,ehouden.])oor een eventuele contributie-
t'e'r'i;.o. -r-rig voolr 19ó4 dan vast te stellen zu1len er weinigen zl)n
,^i-rj op dat t5dstlp al hebt-,en betaa.ld en eventueel achteraf nog
rrrocl,e il Oi; be La.i en,

j ,,, i':s tu, rsvet'r. ic; ztni,
ri.oe i 3c;cy in de -[uncti-e v.1n vo orzLtter'r li.u,;d Hof lcrnd. en i{ennie
van i1a::,r1enr als bestu,-i::siictrallen rege l euientair aftredendrworden
lr.jt aigelrLerie stcln;nen en onCer applaus herkozen.

'l .1 

" Rorrdvraa5
:'jen voorstel van cocky linzel om het keurlngsgeld. te verwerkenin oe contrrbutle word.t afgewezen. -Er zoud eí Ie veei contribu-tieve'schilfen oritstaan en niet iedereen (0.v. recreanten)isr-erplrcirt om zt-ch te laten keuren. Het huid.lge systeem is doorde automatisering het meest praktlsche.
voor de ballenJongens gn -meisjes brUft het moeil:.]k een hel-ewedstri;d geconcentreerd te bllven. iiaar aanleidin§ van een vraagvan lucas swennen b1i;kt dat ze goede rnstructies Èr:jgen.
Hans Theunissen betreurt het oat de *uràioingsgroep Ëèren j+4
weer zr--,no.er trarner zj.t.Het b1;ft echter rnoeil5k óm halverwegerrgt seizoen een vervarlóer te'rirrcen.Het blUft èen feit dat tóp-spclers dj-e ook trainingen verzarden vaaK verhinderd zIn.
Mairja Gerritsen vraagt hoe he-u 1s met de recreantencomlrissie.
De voatzitter zegt dat er door drukke werkzaarnheden nog gein-
ventarj-seercl moet worden.Als ilJ voor vertegenwoordigers uit de
drverse 610epen zaL zorgenrzal de inventarisatie op-korte ter-
m\rn volgen 

"Volgens rtené Gerritsen blqft het distrlct laks met het doorge-
ven van rret speclplan voor de 2e helft van de jeugdcompetitie,
De voarzitter aritwoordt dat het bestuur dit al d.iverse malen
rteeft ooorLespeeld naar het district.
1'z"SIui-tirrg
Onder oankzeg.,rng voor de boede inbreng op deze vlotte vergade-
rino sluit de voarzitter om kwart over negen de vergadering
r/ve,.iirna rnen nog een drainkje kan nemen van de verenigi-ng'

Doetinchem,5 maart 1983

van de secretaris

Henni.e van Haarlem.
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1 . Bondskontr.
2. Kontributie
3. 0.8.
/, E*1-naa

5. Borden
6. Tournooien
7. Subsidie
B. Sponsor
9. Keuringsgeld
10. Rente
1 i . Diversen

Te kort

Begr. 1 983
75oo ' --6B0oo, --
2000, --

19000, --
'15000, --(nnn

)vvv,

18000,--
27000, --

Q.nnvvv t
1'7 É,^
I I Je )

'10300, --

I 1 (q J)U r --
=:==:=====

Balen19B3
Q) A'1ve vr t

63828,98
2nnnLvvv t

1)977rLv I I ,

14000, --
3203,89

17704,04
4 1332 , --

) 1Q2L L vÉ t

621 ,18
lözJ, oo

?Q1tr 21la t ) ) JJ

frffi
LasLen'1983
55121,58
40063,35
13075,95
)'7 

^7 
14tvtrt

657 ,40
5009,90
l9vu t Lv

lrÉ,) 7 q
I JL 

' 

I J

933 ,20
1540,75
1683,70
353,65

))qnlLJV''

1427,37
9537,93

220,55
6150,65
4250 , --
1"7 t10 Ë,7t tv) )Jt

2393,50

1@@

Begr. 1 984
onnn
)vvv,

65ooo, --
2500 , --

13000, --
15000, --
2qnn
JJve )

'18000, --
40000, --

5oo, --
2000, --
4500, --

lTffiF

Begr. i 984
5oooo, --
40000, --
14000, --
2X500, --

15oo , --
6ooo, --
1750, --(nn

Jve )

17(nI I tv t

2000, --
2000, --
,(nL)v,

,qnnLJVV 
'8000, --

i 500 , --
5ooo, --
4250 , --
2000, --
2500 , --

]Tmï':

Begr. 1 983
1 6. Trainers 65000, --
17 .Zaa1huur 36500, --
1 B. Bondskontr.+Inschrij. 1 2500,--
19. Reiskosten 24A00, --
2o.o.E. 500,--
21 .MaLerialen 5000, --
22.Adm.k. porlo,teI.,enz, i750,--
23.Boetes 500,--
24. !,ttenties 1 600 

' --26. Tourn. onkosten 3000, --
27 ,Vergaderkosten 2000, --
23.Cursusgelden 250,-'
29. SportkeurÍngen
3O.Diversen 4000,--
33.Wedstrijdonk. 6000, --
35. Aktiviteiten 1 500, --
36 . Med . Ver zo"g:-ng 3000 , --
3T.Sponsorafdr. 4250,-'
38. Managerskosten 1 000 , --
3g.Voorbereidingsk. 2000,--

r1w
BALANS PER

BondskonLr.
Kontributi-e
0.E.
EnLree
Borden
Sponsor
Diversen
Reiskosten
Cursusgelden
Tournooien
Voorraad0 . E.
Voorraad Med. 'lerz,
Europacup
Kas
Bank
Rabo Spaarrekening
Kontr. rek. Gem. SP. b.

il r Giro
r il Bank

4

31/12 1983
) o'7e ) l,

1 6299 ,7 4
,nnn4vvU,

Q2vL t

19500, --
15000, --

857 ,50
1950,--

ÀÍlí)
'vv t

800, --
1 484 ,46
2000, --

7 4o ,20
JZJ , Z+

6761,54
415,67
44,09

1392 , 86
757 ,58

-

f7 1 1 05,88

tn:inanq

Zaalhuur
B o n d s k o n t r i b u t i e + I n s c h .

Reiskoslen
0.E.
Porto + admlnislratiek.
Boe te s
Attenties
Vergader ingen
Cursusge lden
Keuringen
Diversen
Wedstrijdonkoslen
Managerskosten
Vooruilontv. kontr.
Batig Saldo

10707,50
3Bg7 B ,57

9325 ,60
4448,80
1656 ,7 2

70, --
10 6 ,25

8,50
90,20

333,65
.50,--
400, --
707, BB

37 5 ,62
gB6 , --

2860,59



Toelichling op de slaat van baten en lasten over 1983

Na veel werk in de afgelopen weken is gebleken dat Ubbink-Orion het
afgelopen kalenderjaar financieel niet besl is doorgekomen.
De verwachting wees al in die richting.Immers de begroting was in
maart 1983 doon de leden goedgekeurd met tn tekort van f,10300,--
Dit tekorl is nog overschreden mel rui* Í7800,--. Hoe is dit te ven-
klaren en welke conclusÍes hebben besluur en leden hieruit te trek-
ken?
De tolale lasten wijken weinig af van de begroting, ofschoon enkele
uitgavenposlen nadere toelichting vereisen.
De onkostenvergoeding trainers is rn stuk onder de raming gebleven
voornamelijk door de trainerswissellng bij Herenl. Afstanden spreken
hi-er in ons voordeel.
Dat er door bepaalde groepen veel wordt getraind en daar er soms
extra uren gevraagd worden (bijv. bil Europacupwedstrljden) bIUkt uit
de post zaalhuur. Als het rendement evenredlg is, is acceptatie van
de meersom niet moeÍlijk.

De kwaliliet van onze topteams is bU ons moeilijk Ios te koppelen van
de post reiskosten
Als deze post het ene jaar meevalt kun je ook verwachLen dal er rn an-
dere keer rn tegenvaller in zíL., Kwaliteit in ei-gen huls plus rn goe-
de begeleiding zal uiteindeli,jk de reiskosLen drukken.
Het meedoen aan de periodekampioenschappen van Damesl en
ongeveer f4000,-- gekost.Dit bedrag is onoergebracht bU
kosten. Niet begrootl vandaar de overschreidrng.
Dat de ve?zorging door onze verzorgers in uilstekende handen Ís moge
blijken uit tt grote bedrag dat dit jaar besteed is. Veel waardening
voor het hellzame werk maar ik geloof dat l,e wel aandacht moeten be-
steden aan hel grote bedrag.

Het ontstane tekort rB3 is in grote mate te wijten aan de overschat-
ting van het kontrlbuLiebedrag en de zeer grote tegenvaller blj de en-
treegelden, waardoor de opbrengs'"en '33 sterk gedrukL z4n.
ZoaLs b1ljkt wordt hierin van sponsorzijde tegemoetgekomen.
Deze tegemoetkoming rB3 zaL, in het kader van de hui-dige kontraklbe-
sprekingen met Ubbi-nk, ook in de begroting 'Br+ doorberekend kunnen
worden.
Dat de balanspositie door de resul-taten I B3 danig verzwakt is zal Le-
deneen kunnen begrljpen. Maar dat Ubbink-Orion leef t bljjkt uit onge-
veer f,3000, -- positÍef vermogenssafdo.

Over de balans nog het volgende.
De posten konlributie en borden springen wat vervelend in het oog.
De acceptginokaarten z1jn i-n december aan de achlerstalligen gezonden.
Driekwart van de vordering i-s op dlt moment reeds ontvangen.
Naar een regelmatige kontributie-inning wordt gestreefd. Op de ver-
gadering daarover meer. Wij doen ons bestlals U wat regelmatiger be-
taald bespaart ons dat veel werk.Wat de borden belreft is het groot-
ste deel nu ook binnen.
I'lat de schuldenkant betref t: Niet a1le trainers deklareren regelmatig.
De rekeningen zaalhuur worden door ons onderaan gehangen. De rekening
over het 2e halfjaar koml pas eind december binnen. Met de Gemeente
is een wat regelmatiger betaling afgesproken.
De faktuur Bondskontributie is door mU opgehouden omdat er een fout
in zaL. (Is inmlddels betaald. )

De rest van de balans spreekt voor z1ch. Hopelijk bent U van enige
kwelfende vragen verlost.

Heren t hee ft
weds trijdon-
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ToeLichting op de begroting 1984

Om de balanspositie niet meer geweld aan
groting sluiten d te krijgen.
Ofschoon de venwachtlngen iets Sunstiger
is deze poging niet helemaal gelukt. Het

te doen is getracht de be-

zLJn dan het afgelopen jaar.
geraamde tekort voor 19ó4

de heuglijke mededeling komen
volledige bezetting en bestaan-

bedraagt f4500, --
Als iedereen ,die er mee te maken heeft, zich van rt tekort bewust is
en daardoor zich wat voorzichtiger opstelt en soms de rem gebrulkt,
bestaat er de mogelijkheid het tekort te overbruggen.

Aan de inkomstenkant i-s de post konlributie wat voorzi-chtiger lnge-
p1and. De netreegelden zijn aangepast aan de Legenvallende opbrengst
van het afgelopen jaar. Hopelijk gaan o1ze Dames en Heren het pu-
bliek op zotn manier boeien dat Entree weer foutief is ingeschat.

Aan de uitgavenkant is de post trainers reeds bij de financiele toe-
lichlÍng verklaard.
Vrijwel a1le geraamde kosten z1jn verder duidelijk.
Nog even aandacht voor de wedstrijdonkosten. Brj deelname aan de peri-
odekampioenschappen is de tegenvaller (zíe '83) niet zo groot omdat
er nu voor een deel rekening mee gehouden is.

JAARVERSLAG VERENIG]NGSJAAR 1 983

Inleiding.
Het samenstelten van een jaarverslag betekent naast het nabladeren
van de Orion-Expres,notulèn en aanlekeningen' een keus maken uit hel
beshikbare materi-aat. Met het risiko onvolledig te zLin of niet a1-
tijd een goede keus te hebben gemaakl volgt hierbij een verslag van de

belangrijksLe gebeurtenissen i; onze vereniging gedurende het vereni-
gingsjaar 1 983.

Be s tuur

In het besluur vond een mutalie plaats. In maarf bedankte Ruud Hof-
land als bestuurslid. H. Linzel werd bereid gevonden de plaats van

R. Hofland 1n te nemen en in april ging "cocky" de vrijgekomen plaats
bezetten. Helaas kan niet worden gezegd dat hij het bestuur kwam com-

pleleren want er is nog steeds een vakaLure. Hel bestuur kwam 13

maal in vergadering bijóen. Daarnaast waren er voor diverse bestuurs-
Ieden nog vergade"irgJn i.v.m. Europacup en andere verenigings-, dan

wel bondsaangelegenheden.

Jeugdbesttur
In september kon
dat het seizoen
de ui-t LolaaL 7

Leden.

het ieugdbestuur met
kon beginnen met een
personen.

Hef fedenaantal gaf
eind 1982 555 Ieden,
van 312 dames en 269
lot de leeftijdsgroeP

een kl-e ine s tijging te zren. Te Ide de vereniging
eind 1983 was dit gegroeid tot 581 leden waar-
heren. Hiervan behoorden 145 dames en B4 heren
beneden 18 jaar.

Kader/trainers.
Hoewel het bestuur er vrij goed in is geslaagd weer voldoende lrai-
ners, managers, coaches, 

-jèugdleiders, Iijnmensen en medewerkers op

velerlei gebi"óO"n te vindenl ontstonden er hier en daar helaas toch
onbezeLLe plaatsen. Het bliift echter een voortdurende bron van zo"8
steeds weer voldoende medewerkers te vinden'
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S pons or
Het kontrakt met de sponsor ging arweer zUn derde jaar in. Zondersponsor is het vrJjwel- ondoenlijk geworden op eredivisie-niveau tevo1leyba1len. De konLakten met Ubbink waren voortreffelijk en naastde verplichtingen voortvloeiende uil het kontrakt bleek de sponsorbereid garanL te staan voor de Lekorten in het Europacupgebeuren. OokQuick Sportschoenenfabriek ontvingen we zee? uetangrgte steun in devorm van outfit voor onze teams in de nationaLe t<ompititie.
Europacup.
Door het Italiaanse Editcuochi le verslaan wist ons herenteam zichte plaatsen voor de finale Europacup 3 op 18, 1g en ZA februari teLouvrai-n 1a Neuve in Belgie. Na overwinningen op Arago de sete enGrenobl-e tijdens de eersle twee wedstrijdendàgen moest men, ondanksverwoede aanmoedigingen van een zee? groot àanta1 supporters, opde laatsle wedstrijddag in een goede wedstrl.jd zijn mee"à""e erkennen inhet rtaliaanse Pani-ni en was een tweede plaats het eervol-1e ej-ndre-sultaat. Door in de strijd van de periodekampioenen a1s Lweede teeindigen ve?zekerde ons herenteam zich weer van EC 3 volleybal voorhet seizoen 1983/1984. Het zelfde deden de dames door de strijd vande periodekampioenen winnend af te sluiten. Voor de heren was hetEuropacupavonLuur t83/tB4 echter snel afgelopen. rn december werd mensnel ult,geschakeld en ook nu. was Panini de boosdoener. Doordat de
dames voor de eerste ronde vrijloootten, kwamen deze in 1983 nlet voor
de EC 3 in aktie.

Nationaal kampioen
In december bracht heL jongens aspiranlenteam het kampioenschap van
Nederland op z1jn naam.

0verige kamp j-oenen.
Hoewel- we met rond 20 seniórenLeams in de distriktkompetitle seizoent82/83 urlkuramen werd slechts één team kampioen en weI dames B in dederde klasse. Meer kampioenen mochten we bjj de jeugd begroeten.
Tweede periode seizoen tB2/83:Jongens aspiranten B, c en F, meisjesaspiranten B en meisjes pupi1len3. In sei-zoen '83,/rB4 eerste periode:
Jongens junioren A in de eerste klasse en B in de tweede klasse enverder jongens asp. C 1n de eerste klas. Tenslotte meisjes aspiranten B1n de eerste,D in de tweede en E 1n de derde klasse.

Be drJjf s vo I Ie yba 1 tournoo ie n
Ook nu waren er weer een aantal- aktieve leden die zorgdroegen voor deorganisatie van een tweetal bedrijfsvolleybaltournooien met een be-hoorlijk batig saldo voor de verenigingskas.Helaas z;;.n de toestandenin de Houtkamphal, waar deze tournooien tot nu toe werden gehouden
onderhand van dÍe aard dat er ernstige bedenkingen z\n om deze toer-nooien nog Ianger in deze haI te houden.

Ubbink-0rion Expres.

De Ubbink-0rion Expres werd in de loop van het jaar in een nÍeuw jas-je gestoken terwijl l-ay-out en opmaak aanzienldk verbeterden.Naast deUbbink-0rion Expres die 7 maal uitkwam, werd bij de thuiswedstrijden
van het eerste dames- en herenteam een Mini-Expres uitgegeven.

volleyba11er van het jaar-uitreiking Zilveren llarmoren-
Pim Raterink die tot vol1eyba11er van het jaar igB2 werd uitgeroepenontving t,ijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis de nZilveren
Walmol-enrr. Deze prijs wordt ui-tgereikt aan een persoon, bedrijf of vere-niging die zich naar oordeel van een jury het afgelopen jaar het meestverdienstelijk heeft gemaakt bd hetttpromolen, van Doetinchem.
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Automatisering
In het vorige jaarverslag werd reeds de vraag gesteld of wer naast een
door Nevobo doorgevoerde automatÍsering van de ledenadministnatle,
niet meer gebruik zouden moeten gaan maken van de mogelijkheden die
automatisering biedt, met name wat belreft de kontributieinning en v€r-
werking. Het bestuur is inmiddels tot de konklusie gekomen dat dil ze-
ker dient te geschieden en voorstellen in deze richting mag U dan ook
tegemoe L zíen.

HaL/zaal akkomodatie
HoeweL de speel- en tralningsmogelijkheden niet optimaal waren, doch
wanneer z1;.n ze dat in onze ogen wel, zijn we toch redelijk uit de voeten
gekomen. Er is de laatsle jaren een beter overleg via het CDS bussen
de verenigingen en met de gemeente tot stand gekomen. Waakzaamheid
blijft echter geboden. Sportakkomodaties nemen niet toe in verhouding
tol het aantal inwoners van Doelinchem en het aantal sporters.Verder
b1ljven, ondanks de nu11rjn, de barieven st j.jgen. Dit aIles moet, indien
er niet waL gebeurd, in de verre loekomst tot moeilijkheden leiden.

Overlijden
In februari berelkte ons het treurige nj-euws dat Riet, Zuyderduyn, na
eerr operatie, vrij onverwacht in het ziekenhuis te Nijmegen was over-
leden. We wÍ11en Riet hier nog bedanken voor hetgeen ze in de loop
der jaren voor 0rion heeft gedaan en het feit dat ze het mogelijk
maakte dat haar man Jaap 25 jaar een bestuursfunklie vervulde.

Technische Commissie
ZUn er heel wal positieve geluiden te bel-ulsteren, helaas is dit
niet het ge.,;a1 met de technische commlssie. Door aIlerIei misverstan-
den kwam een technische commissie niet van de grond. Toch heeft een t...

vereniging als de onze hieraan dringend behoefte en het is te hopen
dat er mensen gevonden zull-en worden die niet alleen kapabeL maar ook
bereid zullen z.jn hieraan te werken.

Slotwoord
Iedere vereniging, doch zeker
bijna 600 1eden, is aangewezen
rlchten. Aan a1le medewerkers
de vereniging wi11en doen, zrjn
Er zUn altijd we1 vakatures.

een vereniging a1s Ubbink-0rion met
op het werk oat velen belangeloos ver-
hartelijk dank. En mensen die i-eLs voor

biJ voorbaal we Ikom .

Doetinchem, ! febnuari 1984
Henk Penlerman,
secretaris.
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