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Vatrrwtrffird
Het vfifde nuÍnmer van de Ubbink-Orion Expres öestaat voor het grootste
deeT uit informatie over de algemene jaarTijkse Ledenvergad,ering, die
plaats vindt op vrljdag 75 maart in de kant,ine van de sporthal.

Dan kondigt het einde van het seizoen zich reeds aan.
voor de beide hoogste teams staat nog een nakampetixie op het program-
ma, tetwfil- voor veel andere orion teams nog promoxie of degradatie op
het spel staat.
copg over deze interessante periode zien we dan ook graag tegemoet
voor ons volgende (dikkere) nunmer.

Bas Bl-oem

Algemene jaarlijkse ledenvergadering
vrijdag 15 maart 1985, aanvang 20.00 uur
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Doetinchem, 20 februari 1985

Aan de leden van de Sportvereniging LlbtrÍnk - Orion"

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

op vrijdag 15 maart 1985 in de achterzaaL van de kantine
in sporthal Rozengaarde, Sportlaan 1 te Doetinchem.

Aanvang 20 .00 uur' .

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Jaarvergaderlng van 29 februari i984. Bijgaand.
5. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 30 maart 1984. Bifgaand.
6. Jaarverslag secretaris. Bijgaand.
7. Financieel jaarverslag. Biigaand.
B. Verslag kaskontrolekommissie. (F. Kamperman, F. Martin en A. Vollema)
9. Benoeming Kaskontrolekommissie. Aftredend en niet herkiesbaar A. Vo1lema.
10. Begroting 1985. Bijgaand.
11. Vaststelling kontributie 1985.
12. Automatisering kontributie-inning en -administratie.
13. Bestuursverkiezíng. Aftredend en herkiesbaar J. Bloem. Tussentijds aftredend

en niet herkÍesbaar M. Beyer en H. Penterman.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

ad. 9. A. Vollema maakL voor het derde jaar deel uit van de kaskontrolekommis-
sie eh dient statutair door een ander te worden vervangen. Kandidaten
kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.

ad.10. Zoals uit de begroting bfi&t zullen we zonder een nieuwe sponsor voor
een vrijwel onoverkoombaar financieel probleem komen te staan en zulfen
er ihgrijpende maatregelen moeLen worden genomen.

ad.'11. Gezien de precaire financÍële situaLie zaL naar de meni-ng van het be-
stuur niet aan kontributieverhoging kunnen worden onLkomen. Door het
bestuur wordt de volgende verhoging voorgesteld:
f 1 r-- per maand \f 12r-- per jaar) voor alle leeftijdsgroepen met
uitzondering van de rekreanten waarvoor de kontributie ongewijzlgd
blijfr

ad.12 Tijdens de Jaarvergadering van 29 februari 1984 is door de leden goed-
keuring verleend om per 1 jan" '1985 tot automatiseríng over te gaan.
Helaas is deze streefdatum niet gehaald en het bestuur za1 nog gaarne
een keer met de l-eden hierover van gedachten wissel-en.

ad.13. Door het bestuur wordt voor de funkbie van secretaris kandidaat, ge-
steld: Luc Smink. Voor de vakature ontstaan door het vertrek van Mar-
tin Beyer wordt door het bestuur nog naar een kandidaat gezocht. Zowe1
voor deze post als voor de post van secretaris kunnen ingevolge arL 6,
punt 7 van de statuten ook door de leden kandidaten worden gestel-d.
Namen moeten uiterli]< § dagen voor de A1g. Jaarli;kse Ledenvergadering
schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend en ondertekend door minimaal
zes leden. Tevens dient een schri-fteli.$<e bereidverklaring van de kandí-
daaf(en) te worden overlegd en dienen de kandidaten op de vergadering
aanwezig te zÍjn' R. Booy voorzitter
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Ö .iaanvnRSLAG sPORTVERENIGrNG uBBTNK - oRroN 1984
r-nleiding.
Een jaarrrerslag oient een zo beknopt doch duidel:.Jk mogeli.lk beeld te geven van

oe bàlangr4kste gebeurtenissen. Met dit gegeven voor ogen moeten keuzes worden

gemaakt én dient men zich beperkingen op te leggen. Bij de samer:steiling van dit
jaarverslag is dankbaar gebruik gemaakt van de Ubbrnk-Orion Expres '

Bestuur.
Na meerdere jaren van onderbezettj-ng kwam het besluur weer op de vereiste bezet-
ling van '/ personen. Dil doordat Ruud Hofland weer tot het bestuur toeLrad en

Henk Penterman, die stalutair aÍ'tredend en in eerste instanlie nj-et herkiesbaar
was, alsnog voor een jaar bijtekende. Het bestuur kwam 1 5 maal i.t: vergadering
bijeen. Daarnaasl waren er voor de meeste besluursleden nog een aanial verga-
oeringen i.v.m. verenigingsaangelegenheden (Europacup) ofwel bondsaangelegenhe-
den (fNf, Distrikt etc.). De samenstelling van hei jeugdbestuur, bestaande uit
'i personen, bleef ongewijzigo .

Leden
Het l-edenbestand gaf een zeer geri-nge stiiqing te zien. Bestond het aarrLal l-eden
elnd t9B3 uit 312 vrouwen en 269 mannen, ernci 1984 was dit toegenomen tot 309

vrouwen en 285 mannen. Een stijging van 5B1 naa? 594 leden lJaal"varr 134 134 'rrouwen
en 9u mannen ofwel bijna 38 % tot. de jeugdleef ti.jd behoorden,

Kader/trainers.
Ook dit Jaar z\Jn we weer vrij aardig in geslaagd voldoende trainers en kader le
vlnden om de zaa1 naa" behoren te laten draaien. Het bli.jÍ't echter vocrtdurend
zoeken naar mensen om opengevaflen plaatsen t'Ieer te bezelten en legt met name

erg veer beslag op oe tr;d van de voorzltter. Helaas komen slechts weinig men-

sen zich aanbi-eden'

Sponsor
Het drrejarig kontrakt meb oe sponsor werd met een Saar verlengd en loopl thans
tot en met 30 juni '1985. Zonder sponsor Ís hel vrr;wel onmogelijk op eredivisie
niveau Le spelen en willen we op de ingeslagen víeg voortgaan dan zal een nieuwe
sponsor gevonden moeten worden. Hoewel het konLrakt met Ubbrnk midden I9B5 af-
toopt zryr de kontakten uitstekend gebleven en bleetr< Ubblnk ook nu weer bereid
naast de konLraktuefe verplichtingen een belangrrjke brSdrage te leveren rn de

Europacuptekorten.Ook de sceun die r,^ie van Qulck Spot"tschoenenfabriek in de

vorm van outfit voor de topleams ontvingen mag niel onvermeld blijven.

Nationaal en bekerkamPioen.
Na een zeer spannende strijd schreef ons eerste camesteam op 4 apri-l hislorie
In Kampen werd in een besl-issingsr^r'ecistrijd FBTO/DVC mef 3-2 geklopt en heL
landskamploenschap binnengehaald. Drie dagen later ,,;ero in Den Bosch aan dit
landskampioenschap hel bekerkampioenschap loegevoegd door in de t inale Del-ta
Lloyd/AMVJ met 3-0 te versfaan.
Naast het eerste damesteam hadden we echter nog een nationaal kampioen en wel
het meisjesaspirantenteam B.

Overige kampioenen.
Ons eerste herenteam werd winnaar in de nakompetitie van de periodekampioenen
Heren 2 werd kampioen in de eerste klasse van het disLrj-kt en promoveerde naar
de derde klasse in rle landeli3ke kompet,itie. Di-t team werd eveneens dist,r j-kt-
bekerkampioen. De overige kampioenen moeten we a1-Lemaa1 bij de jeugd zoeken en
wel: Meisjes aspiranLen C, D, E, F en I. Jongens junioren A en jongens aspi-
ranlen C enE.

Europacup
op grond van hun prestaties rn'1983 kwamen de dames T co 1l en 18 januari
uit voor de Europacup 3 Legen lret west. Durtse Feuerhach" H-t avcnluul^.was varj

korte ouur daar men zowel thurs als uit verloor.. Als }andskampioen werd deel-
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genomen aan de st,riJd om de Europacup'l , seÍ.zoen 1984/1985. ïn de voorronde
werd op 3 november uit en 10 november thuis vrq gemakkelijk gewonnen van heL
Deense HelsÍngör. 0p 1 en I december moest daarna aangetreden worden tegen
Rode Ster Praag. De thuiswedstriil eindigde Ín een 3-2 nederlaag terwfil in
Praag met 3-1 werd verloren.
Heren 1 waren als winnaar van de nakompetitie voor periodekampioenen gerech-
tigd deel te nemen aan de striSd om de Europacup 3. Helaas zag het besbuur geen
kans het fÍnancieel plaatje rond te kr:,1gen en moegt van deelname worden afgezien.

Bepenning NeVoBo
Ti3lens een recepbie op 12 mei ter gelegenheid van het landskampioenschap en het
behalen van de natÍonale beker werd voorziíLer RoeloÍ' Booij uit handen van Dis-
triktsvoorziLber P.Ri$<sen onderscheÍden met de Erepenning van de NeVoBo vam^rege
zijn vele verdiensten voor het, volleybal.

Ubbink/Orion,/!.ixpres .

De Ubbink/ariontgxpres, het krubblad dat een onmisbare schakel- vormt in onze
vereniging, heeÍ't duidelijk aan inhoud en opmaak gewonnen en verscheen B maal.
Daarnaast werd br3 thuiswedstri;den van het eerste dames- en herenteam een steeds
uitstei<eno verzorgde Mini Expres uitgegeven.

Hal/zaaL akkomodatie.
In het vorige jaarverslag werd reeds melding gemaakt van een beter overteg bij
de akkomodauieverdeling Lussen de diverse gebruikers en de gemeente.
Dit neemt, echter niet weg dat er nog heel wat wensen onvervuld blijven. Daar-
naast zljn de jaarli.$<s str;gende tarieven een bron van grote zorg. Hopelijk za1
de aangekondigde bouw van een sportzaal- Ln oe wifi De Huet, zij het niet een
volledige, dan toch een belangri;ke verlichting geven Ín de akkomodatieperike-
len.

Automatisering
Tijdens de Jaarlifise Algemene Ledenvergadering op 29 februari gingen de leden
akkoord met een automatiserÍng van de kontributie-inning en adminisbratie.
A1s ingangsdatum werd 1 Sanuari 1985 vasfgesteld doch helaas moet worden vast-
gesteld dat deze datum niet haalbaar b1eek.

Public Re]ation Kommissie.
De Pub1ic Relation Kommissre begon in 1984 gestalte te krijgen en zaL, als
de voortekenen niet beoriegen, in de roop van 1955 zlyt definitief beslag krij-
gen. Een verenÍgÍng met rond 60U leden en zowel dames- als herenteam in de Ere-
divisie kan in Í'eite onmogeh3k buiten een goed t'unktionerende P.R.Kommissie.

Technische KommissÍe.
Even ontbeerliSk als een P.B.Kommissie is een Technische Kommissie voor onze
verenigrng. Helaas moet hier worden vastgesteld dat we hiermede in dit vere-
nigingsjaar geen stap verder kwamen.

Overlijrlen,
Eerste Kerstdag werden we opgeschrikt door het ptotseling overlÍjtlen van Roel
Raterink, erevoorztLter van onze vereniging. Iedereen die Roel wat van nabij
heeft gekend weel wat hij voor het voll-eybal in het algemeen en voor onze vere-
niging in het bijzonder heeft betekend. We hebben in hem niet alleen een aimabel
mens doch ook een goede vriend en een wfize raadgever verloren. We zullen hem
missen.
Slotwoord

Een woord van dank aan allen die beiangeloos hebben medegewerkt om onze vere-
niging ook dit jaar weer zo goed mogeli;k draaiende te houden mag hier zeker
niet ontbreken. Verder wrllen we besluiten met een oproep aan al dÍegenen die
we1 genegen zijn iets voor de vereniging te doen doch tot nu toe niet van de
partij z!in, kontakt op te nemen met het bestuur . Er zíy't altijd wel vakatures.

Henk Penterman, Secretaris
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O NOÏULEN JAARLÏJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERÏNG D.D.. 29 FEBRUARÏ 1984

De vergadering werd gehouden Ín de achterzaaL van de kanbine in Sporthal Rozen-
gaarde.
Aanwezig: Het bestuur bestaande uit: H.BooÍj voarz, H.Penterman secr, J.BIoem

penn, M.Beyer,H.v.Haarlem en C.Linzel leden.
Verder 44 leden.

Afwezig met kennÍsgeving: A. Vol}ema en H.Jansen.
Afwezig zonder kennisgeving: De resl van de vereniging.

1. Openi-ng
0m 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord van welkom en de
veronderstelling dat de zaaL voor de aanzienli.jk grotere opkomst dan gebruikeli$<
we1 wab aan de krappe kant is. Dat dit echter z.L. we1 gezellig is.

2. Mededelingen.
Voorzitter deelt mede dat het met Quick lopende kontrakt door deze firma is op-
gezegd. Deelt verder mede dat er met Ubbink gesproken zal worden over een evt.
nieuw sponsorkonírakL. Wanneer gesprekken tot resultaat mochten leiden wordt een
nieuw kontrakt in een algemene Ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring
voorgelegd.

3. Ingekomen stukken
Bereidverklaring van R.Hofland z:-tL:-ng te nemen in het bestuur van Ubbink,/Orion
Tien stemmachtigingen verleend aan G.Thijssen. Twee personen die een machtiging
verlenen bli$<en echter niet als lid geregistreerd te staan, c.Q. niet als zoda-
nig Le kunnen worden geindentificeerd.

4. Notulen JaarliSkse Alg. Ledenvergaderlng d.d. 2 maarL 1983.
Deze worden zonder op- enlof aanmerkingen goedgekeurd
5. Jaarverslag secretaris.
Ook dit wordt zonder op enlof aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd.

6. Financieel verslag.
J.Griffioen heeft grote moeite met het feit dat het begrote en door de leden
goedgekeurde tekort met.f7.B00r-- is overschreden.Stelt verder vast dat er een
verschll is tussen de inkomsten en uitgaven urat betreft keuringsgelden. Zou ge-
li;k moeten'zigt. R.Kock vraagt hoe het mogeli;k'is dat de med. ve?z. voor Í3000,-
op de begrotÍng staat terwijl de werkel!fiheid niet minder dan f6$A,65 is.
J.Pasman vraagt of de te ontvangen sponsorbijdrage van f15000,-- op de balans per
31-12-83 inmiddels binnen is. Penningmeester kan dit bevestigen. L.Fokkinga
vraagt hoe het staat met de nog be ontvangen kontributie van f16.299,74 per 31
dec. 1983. Penningmeester kan mededelen dat een groot deel inmiddels ontvangen
Ís doch kan niet precies zeggen hoe de stand van zaken op dit moment j-s.
Wat de overschrijding van de post med. verz. bet,reft bli}<t dit te zijn ontstaan
door een volkomen uit de hand gelopen gebruik van tape. Hieraan is dan ook in-
middel-s paal en perk gesteld.

7 . Versl-ag kaskontrolekommissie .
De kaskontrol-ekommissie bestaande ult A.Vollema,G.Wesselink en F.Kamperman
deelt bij monde van laatstgenoemde mede dat de boeken en bescheiden in orde zijn
bevonden en dat naar hun oordeel aan de penningmeester dicharge kan worden ver-
Leend en waarmede de vergadering akkoord gaat.

B. Benoemlng kaskontrolekommissie.
Aftredend is G.Wesselink. ln zlnt plaats wordt F.Martin benoemd zodat de nieuwe
kommissie bestaaL uit t'.Kamperman,F.Martin en A.Vollema.
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9 . Begroti-ng voor 1984 .
J.Griffioen is van mening dat een begroot tekort van f,14500,-- onacceptabel is
en er aan de uitgavenkanL naar besparingen ter grootte van dit bedrag gezoch7dienl te worden. L.Drosten is van menj-ng dat er op aktiviteiten en med. verz.
bezuinigd dient te worden. R.Raterink is van meni-ng dat het bestuur zoveel mo-
ce1{k naar bezuinigingen dient te zoeken en de leden zich niet met allerleidetail-s moeten bemoeien.J.Pasman pleit voor strukturele aanpat(.H.WeiÈàmpïert<t
op dat hij al jaren sombere verhalen hoort doch dat de zaak nog steeds goed
Ioopt. P.van Gurp meent ernstig te moet,en waarschuwen en dienL er bU de spon-
sor op minimaal l-14O.000,-- per jaar te worden gemikt naar zijn menÍng. Nadat
bestuur heeft toegezegd te zull-en trachten het begrootte tekort voor zover in
haar vermogen ligt terug te brengen gaat de vergadering met de begroting ak-
koord.

'l0.Vaststelling kontrÍbutie 198+ en kontributieregeJing.
Naar aanleiding van heL voorstel van het besLuur om de kontributie voor i9B4
niet te verhogen doch de aparte inning van de bondskontributre aÍ' te schaffen
en deze op te nemen in de verenigingskontributie ontspint zich een uitgebreide
diskussÍe. Enkelen hebben er moei-te mee dat, om een al te grote verscheidenheid
van kontributiegroepen te voorkomen, in het bestuursvoorstel enkele (jeugd)
leeftt3dsgroepen in totaal iets meer gaan betalen dan tot nu toe en anderen i-ets
minder. Na ampele diskussie kan de vergadering toch we1 met het voorstel akkoord
gaan daar men toch we1 inziet dat de kleine nadelen niet opwegen tegen de be-
langrijke voordel-en. De kontribut,iebedragen voor 1984 inkLusiel' bondskontributie
worden a1s volgt vastgesteld: Senioren fi92r--,jeugdleden geb. 1-1-66 í/n31-1z-6g
f150,--, ieugdleden geb. op of na 1-'l-'/O f108,-- efl rekreanten f130,--Hierna komt een uitgebreide di-skussie op gang omtrent een eventuele geautomati-
seerde kontributie-inning en administratie. Vergadering blijkt echter in het aI-
gemeen een zeer positief standpunt in te nemen. J.GrifÍ'ioen vindt, het een zeer
goed voorstel- Zo ook H.Hollak en F.Martin en waarbÍ; H.Hotiak een pleidooi'
houdt voor machtigingen. Verder zijn beiden a1s oeskundigen gaanne bereid advie-
zen Le geven. R.Hofland vraagt of evt. maandeli]<s incasso mogeli;k is terwijl W.
van Veldhuizen pleit voor een gezinskonLribuite. De vergadering geeft het be-
stuur mandaaL tot automatisering over te gaan en ars streefdatum wordt 1 januari
1985 vastgesteld.

'l 1 . Bestuursverkiezing
M.Beyer en H.Penterman zryr statutair at'tredend en laatstgenoemde stetL zich niet
herkiesbaar. M.Beyer wordt herbenoemd terwijl C.Linzel, die tussenti;ds als op-
volger van R.Hof]and, die was afgetreden, tot heL bestuur was toegetreden offi_-cieel door de vergadering wordt benoemd als bestuurslÍd. A1s bestuurslid en wel_als opvolger van H. Penterman stell zich de eerder als bestuurslid afgetreden r.
Hofland beschikbaar.Er ontstaat een pi;nli;ke situatie daar de zittendblijvenoe
bestuursl-eden bii monde van de voorzitter te kennen geven een eventuele benoeming
van genoemde kandidaat niet te kunnen steunen en evt. te zul]en aftreden.
0p voorstel van de voorzitter wordt de vergadering geschorst teneinde heb be-stuur gelegenheid te geven z:ch Le beraden. Na kort beraad deelt hij mede het be-
stuursstandpunt te moeLen handhaven doch dat men bereid is met R.Hofland om detafel te gaan zitten teneinde te trachten alsnog tot een oolossing te komen en ombinnen zes weken een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit tó schrjjven waarde l-eden hun fiat kunnen geven aan een evt, bereikt akkoorà, dan wel aan nieuwevoorstel-Ien , dan wel- zelf met nieuwe voorstellen kunnen komen. Hiermede gaat
de vergadering akkoord.

12. Rondvraag.
J.Griffioen vindt de vergaderruimte te klein en
grotere ruimte te krijgen. yoorziLter deelt mede
(gelukkig) wel- erg groot is en bij wat we gewend

vraagL of het nÍet mogelijk is een
dat de belangstelllng ditmaal
i^raren ifi de laalste jaren aan
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opkomsf", groot genL)eg zoa ztJy\ geweest. Bestuur zal verzoek in overweging nemen.
C.van Difi vraa65t hoe b,eL ztL met de bezorging van de U/O-Expres. Bas ts1oem

deel-t mede ciat in Doeiinchem cie U/O-Expres door jeugdleden wordl bezorgd. Bui-
ten Doelinchem dient oít te geschieoen via een team- ot' trainrngslio. Haperl nog
weI eens. ZaL geLracht worden le verbeleren.
R.Raterink vraagt hoe het sLaat met oe voordracht c.q. benoeming van een 7e be-
stuursli-d.Wanneer gesprekken met R.Hofland tot resul-taat Ieiden wordt dit moge-
Iijk meteen opgelost. Th.Vriezen vraagt oÍ'heL mogelijk in het vervolg voorstellen
uitgewerkt met de agenda mee te zenden.
J.Bloem houdt een pleidooi mee le doen aan de Toto waarbij J.GrifÍioen een nadere
toellchting geeft.A.Hoflland vraagt of we geen aktie kunnen houden om aan geld te
komen. Erg enthousiasl wordt er niet gereageerd, wanneer bestuur mededeelt dat
diL dan wel,/an de leden moet komen. A.Been vraagt hoe het staal met de techn.
commissie. We zijn helaas nog niet veel verder gekomen doch bfijft aandachl hou-
den.

13 . Sl-uiting.
Om 23.05 uur slutt de voorzrtter met een dankwoord en de toezegging dat Buiten-
gewone A-Lgemene Ledenvergadering zo spoedig mogeli-í< zal l^lorden uitgeschreven.

H.J.Penterman.

O NOTULEN BUITENGEI'IONE ALGEMENE LEDEI.]VERGADURING D.D. 3O I,IAAR'I' 1984.

Aanvrezig:Hel gehele besluur bestaande uit:R.Booij voo?z., H.Penterman secr,
J.Bloem penn, l'{.Beyer,H.v.Haarlem en C.LinzeI leden.Verder 19 leden.

Afwezig mel kennisgeving:C.telinoert en M.GerrÍbsen
AÍlvezlg zonder kennisgeving:De rest van de vererriging"

PlaaLs van handeling:De achterzaal van de kantine in Sporthal Rozengaarde.

1 . Opening.
Om 20.04 uur opent de voorzilter de vergaderrng meL een woord van welkom.

2 . l.{ededelingen.
LY ziJn geen mededeling:n.

3. lngekomen stukken.
Er zryt geen ingekomen stukken.

4 . destuursverkrezrng.
De vergadering kan unaniem akkoord gaan met hel tussen he'u bestuur en R.Hofland
bereikle akkoorcl en de benoeming van R.Hotland tol besiuurslid. Tevens wordt
H. penlerman voor de duur van een jaar ( iol de v6l gende .iaarlijkse Algemene Le-
denvergadering) herbenoemd als secretaris.

5. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

b. Sluiting.
Precies zesll minuten na opening sluit de voorzitter de vergadering met de me-
dedeling dai het hem zeer verheuE- dal er ulteindeli;k een bevredigende oplos-
sing is gekomen en een wcord van oank aan de aantuezigen.

Henk Penterman.
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Verslag
van Jan Ping-Ping

Kontributie n.t.o.
Orion Expres
Borden
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Kontributie
Orion Expres
Entree
Borden
Toernooien
Subsidi-e
Sponsor
Keuringsgeld
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Diversen
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Nadelig saldo

Trainers
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Materialen
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=====:===
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:====:==
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========

TÉr;m

Verhuellweg 9

6984 AA Doesburg TeI.08334-1080
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Al-s we eersL de baten onder de loep nemen bespeuren we daar enkele meevallers.
De dames en heren hebben meer bij elkaar gebald en gebeurd dan we hadden ver-
wachL.
Uit de richt.íng Doesburg was het ook al boven het verwachte. Bij diversen zorgde
o.a. de GroLe Clubaktle (neLto + 700,-) en enkele giften voor rn overschot.
Helaas onderaan staat rn nade1l[ saldo r84 dat met bijna 7000,- het ioegelaLen
tekort overschrijdt .

A1s we het oog lat,en glijden over de lasten blijkt a1 gauw daL er meerdere boos-
doeners zijn. Bij de uitgaven aan trainers blijft het nog binnen de perken (+5%)
De bljna 1 4% overschrijding bij zaalhuur geeft aan dat we de hal en de zalen-meer
gebruikl hebben dan er aanvankelijk gedacht wer"d. De reiskoslen '84 zrp, zodanig
de pan uitgerezen cial rn excuus hier bi;na nier geldt. Hadden we dit, niet be-
ler i-n de gaten kunnen houden? Dat het nÍet effektief gebeurd is blijkt over-
duideliik. De vraag bli.jft wel of .je zoiets in het lopende volleybalgebeuren
kunt Lerugdraaien.
Enkele verklaringen kunnen de kweslie enigszins t.oelichten. 'n Drietal speler/
speelsters zijn er midden'84 biigekomen waarvoor reiskosten vergoed moesten wor-
den. tn Speelster verhuisde en v1el daardoor ook ondei'de vergoeding. Aan enke-
}e spelers dle per jaar boven 10000 km rijden werd rn extra vergoeding van 0,05
per meergereden km voor het eersL in 1984 ioegek:end.
ExLra lrainingen en oefenwedstrljcien ging eveneens met veel k.m.ts gepaard.
Daar komt nog bij dat de eerste helft 84/85 van de kompetitie relatief veel uit-
wedstrijden gaf. Na ljan- '85 staan er maar 3 uitwedstrijden op het programma.
lieL zijn allemaal- fakLoren die moeilijk te voorkomen zijn wil je niet het huldigerrzijntt van de vereniging aanLasLen.
Bij materialen is 'n meevaller van 3000,- le bespeuren terwijl de med. ve?zor-
ging weer rn tegenvalfer van 2000,- laaL zien.
DaL nj-el alles legen elkaar wegvalL blilkt urt, het totaal- tekorL van +11OOO,-
over 1984. Dit brengL ons op de balans waaroprn:a,jelig saldo van rilirn B6CO,-
voorkomL.
Het bestuur is zich volledil bervusi van oe cnJ)nsr,i3e pc::itie waarin de vere-
niging zich rnomenteel bevindi . Ër wordi eenCrach.:r; lezocht naar ?n cplossi-ng.
A1s penningmeesLer heb 1< grote rnJerie;eh:j:r=i.an::err<efi3l:e bedragen dle
voor de beide Europacu0rondes rcesten i,,orden voor;esci.toten. Anders was de reke-
ning bondskontributie niei bl:jven liggen en haa er. nc:, 'n gedeelte van de zaal--
huur betaald kunnen wcrden.
liog te onLvangen kontributie is beduidend min,Cer op Ce bal-ans dan in 1983.
Het bestuur heeft iemand gevcnderi dje in de komende rreken de laksheid van som-
mige leden aan de Land te voeLen.

Deze begroting is gebaseer"d op de huidige situatie. lle verkeren in de weten-
schap dab de tegenwoordige sponsor aÍ"haakL per^ '1 ;uJ-i en dat het best,uur naar-
stig zoekL naar'n opvolger(daari-n bijgestaan door de FR commissie op volle
toeren). We hopen dal door het aarrtrekken van een nieuwe sponsor hel tof; op he-
den gevoerde beleld gecontinueerd kan worden en dai daardoor fn financieel e-
venwicht gecreërd wordt.
Indien onderhandelingen niet tot heL gewensLe resultaat leiden zal het. huidige
beleid aangepast moeten worden zodat er toch rn sluitende begroting uit de bus
komt.

wel- of niet slagen zal er l.z.l-.:eker een bljzondere algemene ledenverga-
uering gehouden worden.
We hebben de laa1.ste jarerr geen kontributj-everhoging gehad. Gezien de moei-
lijke positie menen we dit jaar hier niet aan voorbij le kunnen gaan.
Op de agenda vlndt u het voorslel van het besiuur "

We hopen dat. de komende weken de verenigingtn wat, zonniger uitzichi geeft.

J. Bloem
penn lngmeester
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Meisjes D redelijk gestart!

Zo, de meisjes van KLaske te Lindert (Ubbink Orion D) zin
aan het tweede gedeeTte van de kompetitie begonnen.
Onze groep is ongewlzigd gebTevert en Patricia, NicoTe,
Karin V. , llarian, Karin K. , InEeborg, He7ga, Odette en
Nicolette hopen dan ook op een net zo prettige kompeti'
t1e hel-ft al-s in 1984.

Wlj hebben, op het moment dat wfi dit schrijven, 2 wedstr)jden achter de vo77eg-
baLkiezen en de ::l:,t,'t moqen wi.j erg hoopvol noenen. Van deze 2 wedstrjjden fa'
ten wl hieronder korte versTagen voTgen, zodat u een en ander kunt "meebeLe-
ven" .

79 januari, Zevenaar LabgeTTov B - orion D 1-3
Wij beqonnen erg zwak- Nauweli.jks had Labgeflov de opslag te pakken, of wij

stonden al- met 5-0 achter- Het bfeef knoeien van onze kant en het was dan
ook geen wonder dat de meisjes van Labgeffov deze set met f5-4 naat zich
toe haaTden. Een donderspeech van KLaske r;!/as hex gevolg. Wakker geschut
haal-den w! de tweede set naar ons toe net L5-3. Ook de twwe voTgende sets
zetten wlj on in winst ( 15-10 en 75-ll ) en een eigenlgk simpeTe 3-f overwin-
ning was het resulxaat van onze eerste wedstrijd-

26 januari, Doetinchem, Orion D - Labgeffov B 3-0
Anders dan in Zevenaar pakten wij de zaken dírekt fanatiek aan.
I1et 75-11 winst sfoten wij af - Eigenl)Jk was de tesenstand toen aJ gehtoken,
want d.e meisjes van Labgellov hadden Ltet beste van het spe1" l,laar goed feL
serverend d.rukten w! in de tweede set 'terder door en (al lijkt de stand er
niet op) een makkie was hex resultaat:15-9. Irt de deroe set Jrepen wy heeJ
snel weg naar 7-7 , alvcrens he.. tem;)a :nigszins sto.\.t=. Toch nsq vry gemak-
ke7{k werd het weer l5-9. Wax k',tam Jr: l=ats:e punt noeilijk!

2 tebruari, Doetinchem: Orion D ' Spari-a A l-3
Een tegenstander die we nog niet kendert uit de vorige conpetitie. A1 snef bfeek
dan ook, dat deze ploeg niet voor niets kampioen is gevtorden vorig jaat. De eet-
ste 2 sets kregen we om de ttoren" met 3-15 en 5-15. Dit wetd ons wef een beetje
te gortig en in de derde set haalder rr'e net 15-L0 de eindstreep- Dit vooral- door
het veeL bexere verdedlgingswerk" In de vierde set ste-Zde ^Sparta orde op zaken
en won zeer verdiend deze sportieve wedstri.jd met l-3.

9 februari, Doetinchem: orion C - orion D 3-0
Op deze zaterdag was het dan zover! We maesten op bezoek bg meisjes C dre de
kompetitle ook redelijk zfin begonnen. AL snel- bfeek dat de aanval door het mid-
den van het C-team voor ons weer de doodsteek zou worden- Met L5-L vterden we

enigszins wakker, zodat de tweede set een beetje moeizamer naar het C-team ging
met de cljfers 15-lA. fn de derde set werd het opnieuw zonder bJck spelend D-team
gekTopt met 15-6.
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Het verdere programma Laten wq hieronder volgen. Wlj hebben nog niet vaak
zo,n,,qekke,,kompetLtre indeling neegemaakt, want moet u zel-f maar eens k!j-
ken:

2 maart (Doetinchem) Orion D - Thuve A 11"30 uur
9 rnaart (Duiven) fnuve A - Orion D 12.a0 uur

16 maart (Doetinchem) Orion D - Orion C ff.30 uur
23 naart (Lichtenvoorde) Lonqa D - Orion D f0"f5 uur
30 maart (Doetinchem) Orion D - Longa D fL.30 uur
20 april (Zelhem) Sparta A - arion D f4.00 uur

P.S. De kompetitie wedsttijden worden door de Nevobo vastgestefd hoor en
niet door de leiding van onze vereniging, want Bob c.s. doen het best qoed
en wij hebben daar hex grootste respekt voor!

Tot 2 maart hebben we tjjd om aLfes eens even op een rijtje te zetten en die tijd
zufLen we ook we7 nodig hebben. Een beetje meet op het blokken oefenen kan echt
geen kwaad dames D!

Een observer -

j*J*[,*f 0
p"*ïJ* Lc.*l

b.L,Mq,^-?..^a A^-à /;.,';'.a,,,=r.- L-!- l^-rJ-
darJ- Ar1,11 ,L* *r*rLA /4^4-etr-fu-q^J
A^^'rl t\^À N,a- !.-Ë h) eL' ^ ')
-+tr-t W r\"4 À^--{-{. *ff'fr:*

0*..*- ?*ull.
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Baas op de Bok

AL is misschien de titel niet helemaaT juist net
betrekking tot de onderwerpen die ik gaarne in dit
nuÍuner en de komende nummets wiL behandeTen c.q-
onderwerpen aie niet hefemaaf duideTijk z4n en waarnaar
gevraagd is deze eens nadet toe te Tichten,
toch trekt het de aandacht en kan een ieder
onmiddeTjjk zien dat. het onderwetp
speTregeTs, speTsituatres etc betreit
gezien vanaf de scheidsrechterssl-oel..
Daarnaast kunnen onze eigen sche:.dsrechtets,
coaches,speelsters en speTers wellicht
nog enige spelregeTkennis opdoen en
niet om afLes aqeren bi de rnan ap de bok.
t4ocht u toevaLfigerwljs om een of andere
recien een punt of situatie hebben die tl graag behanaeld vril-t
terecht bg de schriver van iit stuk

zien, dan kunt U

ALs eerste onderwerp wiL ik graag aandacht vÍagen voot de combinatie
AANVOERDER/COACH

De combinatie aanvoerder/coacn :s ail-een toeqestaan als di.t voor ie aanvang van
de wedstrjjd is afgesproken en heett aTtijd betrekking op het aanvoerderschap in
het vefd-
Dit houdt dus in dat afs de naam van de coach op l'iat wedstrijdfcrnulier is inge-
vufd en tevens zijn naam jn de speTersl<ol-am a7:; speier voorkomt, dat betrokkene
alt)Jd aanvoerder moet zln. Indien tl aLs sche.idsrechtet dit ziex en een ander
stelt zich voor aLs aanvoerder bij het tossen, zit:. er :ets fout.
Ik vind dat lJ afs scheidsrechter hierop attent moet reaqeren en het betrokken
team hierop moet wljzen- U kunt dan een hoop narigheíc voorkomen.
Nogmaals al-s coach aan de kant of aJs speJer ('qeen aanvoerder zijnde) tn h:! ve1,L
kan dus niet.
BijvoorbeeTd: Voor de wedstr.-'d rs .af7es-ora<e:, ià= :_o=/e: A als h4 ntec ::- :-<r: vela
aan het spel deelneemt, a7s coach zaL optreden- :Ii Legtr-t de eerste sex in itet
vefd en rs dus aanvoerder- Jn de tocp van de set vti=s=7c hg zichzeff uit- in ket
veTd wordt een andere speTer B, aanvaerder; op de spelers,bank wordt A nu coach-
In die set azeer in het veld ingewisseid, r^rordt h; aur,:nac.isch aanvoerder "

In de tweede set begint ht1 op de speTersbank afs coach- -cpeler B beglnt dre- sel-
ook aLs bankzitter. In het ',rel-d is dus een andere spe]er , C, aanvoeÍder. Spe]er
B mag in deze situatie tegen elke speler in het veld worCen ingewisseld-
Geschiedt dat tegen speLer C, dan moet in het veLd een nieuwe aanvoerder wcrdet
aangewezen" Dat kan speTer B worden, maar hoeft rlet.
LtiL men tn dte set speJer A t-nvlisselen, dan mag dat tegen eJke speler in r)et
veTd , mits uiteraard regel 11.2 - 3 (nornaLe spe-ZerswisseLing ) worrTt naqelr,:f ') ,
ongeacht of dat de op dat moment dlenstdoende aanvoerder is of niet.. Speler A
wordt dan echter wel- automatisch aanvoerder- Blrft clegene, die tot dat moment
aanvoerder was, in het ve7d, dan is die door het wissei-en van speler A auto:la-
tisch geen aanvoerder meer.

Als de eigenTyke coach in Ce icop van de wedstrfid weq ínoex en r.s e.z'greeri ::s''s-
tent-coach om hem te vervangen dan nag de combinatie aanvoerder-coach afl--et in
werking treden aLs dat vóór ae wedstrijd zo is afgesproken-
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Al-s de coach voor de aanvang van de wedstrfid nog niet aanwezig is, mag zjjn taak
ttJdeTijk worden aveÍgenomen door de assustent-coach. Ook nag d.e combinatie aan-
voerder-coach worden gemaakt. Een en ander moet uiteraard wel- duideT$k aan de
scheidsrechter worden gemeJd en op het wedstri,jdfornuTier genoteerd.

ALs de assr.stent -coach de taken van de coach overneemt, moet dit op het wed-
strijdformul-ier worden aangetekend. Bovendten moet hlj aan de scheidsrechter worden
aangewezen en moet zljn kaart worden ge4ontroJeerd. Afs deze l-aatste handeTingen
niet voór de wedstrljd zijn geschied., kunnen zjj atJeen in de pauze tussen twee sets
geschieden. Pas daaïna mag betrokkene al-s coach optreden. Wil de pToeg het risico
van een dergeTgk tijdverTies voorkomen. dan kan zfi dat doen door de assrstent-coach
reeds voor de wedstrgd als zodanig bekend te maken en zfin kaart te doen RonttoLeren.
Let wef: in de pauze tussen crvee sets, niet in de pauze voor de verzorgtng van een
gelJesseerde speler of ander moment dat het speT even stil Ligt.
In het speTregeTboekje kun je afLes orrer de coach nog eens naLezen onder de regel
6, taken van de coach, taken van de ass-z.stent-coach en het ged.rag van de coach.
De combinatie aanvoerder-coach vind je terug in regel 5.b-5.

R. Hofland

Een reaktie!
Het stukje onder de tltel ttsportverbroederinq,, in de vortge Orion Expres
was voor mjj aanleidtng de volgende feiten op papier te zetten.

- Ben Beekman vindt àet een vervel-ende kvtestie. Hij heeft toen een öes7js-
sing genomen en daar blijft ht bjj.
HiJ vindt de sportverbroederinE by de Orionteans onderTlng vaak ver te zoe-
ken.

- De trainer en het team die tot "schuldig" zin bestempeld, hebben niet uit
kwade bedoelingen gehandeld.

-Het is nooit gebruikelijk geweest een niet orionlid nee te nemen naar de re-
kreantenkonpetitie -

- Het neisje in kwestie is géén orion 1id geworden.

- Wat zou er gebeurd zijn, als het meisje biv. een been had gebroken, voor
wie zljn dan de kosten wanx ze is géén orion lid.

AfLes bij eTkaar vlnd ik het erg vervel-end dat dit soort ruzies e.d. via een
klubblad urt te gaan vechten.
Het lijkx mij heeT zinvoL om hierover eens van gedachten te wissel-en net de
diverse kontaktpeÍsonen, zodat er in de toekomst dit soort stukjes niet meer
opgenomen worden in het kl-ubblad-
Ik wil niets of niemand (ver)oordefen maar wif dit soort d.ingen in het ver-
voTg voorkomen.

Ik zou het wel l-euk en sportief gevonden hebben al-s ik ook van één en ander
op de hooqte geweest was, maar dat is heLaas niet gebeurd.

!4arja Gerrit-sen
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Kompetitie indeling

Di striktnieuws
fnvoering gel-e en rode kaartel
Yoorlopig alleen a1s proef, gaat men tot het eind van het seizoen 84-85 in de eerste
en tweede klasse van het distrikt gebruik maken van gele en rode kaarten.
Ilet hanteren van de kaarten vervangt nu de mondelin5,e mededeling aan de aanvoerder
dat een speler een officÍeeLe waarschuwing (=ge1e kaart), een bestraffing (=rode
kaart), een verwijdering voor de lopende set (= geelfrood) of een verwiidering voor de
rest van r1e wedstriid (=Seel en rood gescheiden) heeft.
Het gebruik van de kaarten wj.l natuurlijk niet zeggen dat d.e aanvoerder niets meer mag
vraSen.

T*! g 1= ygg: Jg?lrg g: ]gl!u=gg*ggg= g

aard van het
riangedrag

;;;i;;; maatregei te tonen
kaart

gevolgen

onsporti ef
gedrag

eerste maal

tíeeàe maal

waarschuwi^ng geel herhaling moet worden
vexmed.en

bestiairlng rood de tegenpartlj krijgt een
punt erbil of de opslag

onbehoorlijk
gedrag

eerste maal bestraf i'ing rocC de tegenpartij krijgt een
punt erbii of d.e opslag

tweede maal uit ve1d.
zenden

beide bii
elka,ar

voor de duur van de set
het speelveld verlaten

beledigend
gedrag

eerste maal uit veld
zenden

beid.e bij
elkaar

voor de duur van de set
het speelveld verlaten

tweede miral uitsluiting beide
apart

voor de duur van de wedstrijd
d.e speelru:imte verlaten

agressief
gedrag

eerste maal uitsluiting beide
apart

voor de duur van d.e rredstrljd
de speelruimte verlaten

De internationale spe1re51e1s rnaken het rnogel-5k dat.i-n iei.ere set aan dezelfde deelne-
mer opnieuw voor hetzelfde wangedrag een gele of rode ka-art getorrnd kan worden"

Herhaling van wangedrag door oezel1'de deelnemer i-n een voi-p;enie set leid'u volgens de
spelregels niet automatj-sch to*u trapsgewljze toepassi ng van maatregelen.
Yoor de Nederland.se kompetitie- en bekerwedstrlcen gelCen óan teverts nog Ce voigende
richt 1\lnen:
-Herhaa1d onsportieí gedrag i-n een voigende set kan ook vorCen bestraft a1s onbehoor-
lijk gedrag, indien riit van dezelfde aard is. Er kan dan meteen een rode ka.r"rt ge-
toond worden.
\rrordt in een volgencle set door dezelfde deelnemer eetr andere voÍ:n; van onsportlef ge=

drag getoond dan kan de scheidsrechter weer een gele kaart tonert.
-Indien in een wedstrijd voor de derde keer hetzeifde onspor:tieve g,edrag wor<jt verLcond
waarvoor reed.s geel en rood gegeven is, kan de schej-dsrechter besiuiten tot ui*uslui-
ting voor de rest van de set. Yindt hij dat te zwaar, dan kan hij ock voo:: cie tvre.'de
keer rood geven.
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Invoering van een viifde klasse

In verband met de invoering van een vijfde
seizoen een versterkte d.egradatieregeling
Deze ziet er als volgt uit:

4e-Ilr::g-lere:
- de nummers 2r)r4,en I van de 4e klasse À

- de nummers 6 van de 4e klasr;e A t.e.m. I
de rest degradeert naar de 5e klasse.

- de nummers lr3r9rl0r11 en 12 degraderen

{e klasse heren

- de nummers 2 r1r4rJ en 6 van de 4e klasse A t.e.m. H blijven in de 4e klasse.
- de nummers I van de {e klasse A t.e.m. H spelen om 1 plaats in de 4e klasse, de

rest degradeert naar de !e klasse.
- de nummers Br9110r1l en 12 degraderen naar de 5e klasse.

lgsEe9r!i e -3,-! -ge -9grÈ: -9rvr : : g

klasse in het d.istrikt, geldt voor dit
voor de vierde klasse teams.

t.e.m. f blijven in de {e klasse.
spelen om { plaatsen in de 4e klasse,

naar de !e ki-asse.

Bij degradatie uit d.e derde

a. bU degradatie van
b. bil degradati,e van
c. bU degradatie van

{e klasse dames

spe 1en
spe len
spe 1en

{e klasse heren

numlners
nuÍnmers
nummers

seizoen 1oB4-198q

is de regeling voor degradatie a1s volgt:divisie
f team
2 teams
J teams

a.
b.

de nummers
de nummers
de nummers

6
6
6

om,
om2
oml

plaatsen in de {e klasse.
plaatsen in de {e klasse.
plaats ln de de klasse.

a. de
b. de
c. de

7
6
5

degraderen naar de !e klasse.
spelen om J plaatsen in de 4e klasse.
spelen om 5 plaatsen in de 4e klasse.

SCITE},1l KO},IPETI TI E OPtsO UW O OST-GELIERLAN}

seizoen 1985-l-986

le klasse

EiEI 2e kfasse tr Ei
EE rc] til ]e klasse EJ tE'I Tfl El

EI tgl rel E EI tglEl tE'l[rl 4e klasse tEl EI Et-s]
)e klasse Gl tU tCI tll tr-l El

Huidige stand van de {e klasse teams:

Dames

Ubbink-0rion
Ubbink-Ori on
Ubbi nk-Ori on

le plaats
12e plaats
1e plaats

Heren

Ubbi.nk-Ori.on
Ub bi nk-Ori on
Ubbink-Ori.on 9
llbbink-Orion 1O

Ubbink-Ori.on 11
Ubbink-Orion 12

le plaats
le pJ-aats

1Ie plaats
2c=pleelc
2e plaats

11e plaats

7
I

t5
r2t)
1A

ItrL)

t4
15

29)
u)
"4)
u)
24)
o)

B
q

10

1b-
15-
Lb-

2))
1)
11)

17
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Mini intervieuw
l. Naam: t'Íarian Jansen Win de Ridder
2. Leeftgd: 76 jaar 19 jaar
3. Hoeveef jaar a7 blj

Ubbink/orion? Tjaar 3jaar
4. Actief bfi Ubbink/ speelster bij aspiranxen- Smasher (aanvaller)

Orion aLs... D-
5. L,Íaarom houd je 1e be- Gewoon een toffe sport. Leuke sport. Gezel-

zig met vo77eqbtg.7? 7ig.
6. Favoriete team lblj

Ubbink/Orion? Heren 2 Dames f
7. De reden van ahtwoord 6? Zitten Leuke "heren"in. Omdat zij Teuk en met

veel inzet speTen.
8. Favoriete speLer/spee7-

ster? Arko Kuilder JacqueJine SchinneT.
9. Ondat hU/2A..... zo'n feuk koppie heeft. aan de speeTsXers goede

set ups geeft.
LO. Sterkste punt van je- Tactische baTTetjes? Gemotiveerd in het veld

zel-f ? komen.
11. Mfin grootste blunder? In het veLd b7ljven staan Moet nog gemaakt wor-

t2. Beste trainer? it::"r;i:"rZoï'^"-""t 
is' 

lZi" ,,ruekkink
L3. Sterkste coach? Kfaske te Lindert René Striekwol-d.
L4. Advies aan het bestuut Zo door gaan. Supporters zoeken vaor

heren 9.
l-5. Sterkste punt van de De gezeTTigheid- Dat ze eredivisie spe-

7en.vereniging?
16. Landskampioen bjj de dames Heren:Starl-ift Heren:Martinus

en heren? Dames:tJbbink Orion Dames:Orion
L7. De reactie na een gewon- Joe hoe! Gauw weer naar de kantine

nen wedstrijd? (we wznnen nooit)
18. Voorbereiding voor een Lang warm Topen en De avond voor een wed-

belangrijk dueT? , rekken. strfid met de speTers
. doorzakken.

l-9. Ik douch graag met-. Water (warn) M.B. en P.B- en doppeT
douche

20. Favoriete qe77? Eip hoi. Nog onbekend-
2L. Onmisbaar voor de vere- Cl-ubhuis. Jurgen, Geert en

niging? LÍin.

Algemene jaarlijkse ledenvergadering
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