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Voorwoord
Na de regul-aire campetitie ltouden de meeste tea.ms zich nog steeds
bezig met de door ons geTief de sport. Bes-2.iss:n gswedstrijden, promo-
tiewedstrljden, taernooien, demonstrat.lewedstrijden, enz., enz., we

gaan gevloon door tot vrijdagavond 79 juni.
Tot e.n met, liever gezegd, want dan vindt vanaf haLf acht de tradi-
tione 1e mix-avond plaats a-Zs af sLuiting van àet seizoen.
Ook het gezeTTige napraten vormt inniddeLs een traditie. Na deze a-
vond r.s er geen trainen meer.

op 7 juni is er een l-edenvergadering voor de MepaT orionLeden.
Zie voar verdere gegevens de stukken van àet bestuur in d.eze Expres.

Deze datum -z.s tevens de sluitingsdatum voor de Laatste Expres dit
seizoen. 7'edereen, die hiervoor copg heeft wordt verzocht dit op

tijd in te Leveren.
Al-Le bestuurs- en conmissjeleden, die a7 infornatie voor het komen-
de seizoen hebben, kunnen dit misschien ock al plaatsen, omdat de
eerste Expres in het nieuwe seizoen pas eind augustus verschljnt.
Uiteraard ziet de redactie ook versTagen over toernooien e.d. graag
tegemoet.

Bas B7oen.

algemene Iedenvergadering
maandag 1 juni a.s., aanvang 20.00 uur
Di m mendaal-Jansen, Terborgseweg

Copy voor 1 juni
19 juni mix-toernooi



AAN DE LEDEN VAN DE VOLLEYBALVERENÏGTNG I,lEPAL/ORTON.

Hierbij nodigen wlj u u j t tot het b$wonen yan de ATgemene lede-nyer-
gadering op gTalgag 1_/uni 7987.

ZL1ZLZ : ZaLencentrum DimmendaaT Jansen, Terborgse weg Daetinchem.

Aanvang van de vergaderÍng : 20.00 uur.

1. openinE

2. MededeTingen.

3. Ingezonden stukken.

4. VersJag vergaderinS 74 november 1986.

5. Begroting .

6. Bestuursverkiezing: l. Kandidaten worden gevtaagd voor de func-
tie van 2e voozzitter.

2. Benoeming lid kommissl.e Top in het be-
stuur.

7. Voortgangsrapportage herstructurering.

8. Rondvraag.

9. Slurting.

Doetinchem, mei 19 87 .

W. Zoutman, sekretaris .



Notulen van de ledenvergaderÍng van de volleybalvereniging Mepal/
Orion op 14 november 1986 in de kantine van de Sporthal Rozen-
gaarde te Doetinchem.

Aanwezig de bestuursleden:
F. Jaspersl J. BIoem; H. van Haarleml F. Notten; I. Hebing;

B. Huls ; L. J . Smink; Th. Vriezen I W. Zoutman.

Aantat aanwezLge leden: 44

Bericht van verhindering ontvangen van Mei. E. Kl-aaskate en de
heer M.E.T. Beyer"

'1 . 0pening.
De voorzt|Ler opent de vergaderÍng met een woord van welkom
in het bijzonder de kandidaat-bestuursleden.
In zljn openingswoord zegL de voorzíLLer, dat het nieuwe bestuur
na de Iedenvergadering van ?2 mei 1986 vo1 goede moed aan haar

taak is begonnen.
De hoofdmoot van deze vergaderlng zal ziin agendapunt 10,
Herstructurering.

2. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Ingekomen is een verklaring van bereidheid om een bestuurs-
functie te aanvaarden van de heer A. Dinkla en F'. van I L Sante.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22-05-1986.
De notulen van de vergadering worden ongewijzigd vastgesteld
onder dankzegging aan de secretarls.

4. Jaarverslag van 1 januari 1986 tot en met 31 juli 1986.
Het jaarverslag over de periode van 1 januari 1986 tot en met
31 ju11 1986 wordt, onder dankzegging aan de secretaris, on-
gewijzigd vastgesteld .

5, Verslag van de kascommissie.
De commissie doet bij monde van de heer J. Griffioen verslag
van haar onderzoek. De commissie heeft geen onregelmatigheden
kunnen vaststel-1en en stelt voor om de penningmeester decharge
te verlenen voor hel door hem gevoerde beleid, welk voorstel
door de vergadering met algemene stemmen wordt aangenomen.

6. Financiëe1 verslag 1 januari 1986 tot en met 31 juli ,l986.
Nadat de penningmeester een korte toelichtirrg geeft op hel
financiëel- verslag al-smede op de staat van baten en lasten
worden beide ove?ztchten, met dank aan de pennlngmeester, on-
gewijzigd vastgesteld .

7. Benoeming kascontrol-ecommissie.
De heer Marttln is aftredend. Hij wordt door de voorziLLer be-
dankt voor z\n werkzaamheden.
In zljn plaats wordt benoemd de heer H. Dam.

B . St,at,utenwijziging.
0vereenkomstig het voorstel van het bestuur besluit de verga-dering akkoord te gaan met de wJjziging van artikel g van dó
statuten hetgeen betekent dat het verenigingsjaar en het finan-
cieel boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het
daaror voLgend jaa-



Vervolgens gaat de vergadering ermee akkccrd rlar de numlner.ir,g ven
de leden 2 LoL en mel 5 van a:"t,ikel" 10 wc:,den gewijzigd in ar"ti.t<e_l
3 tot en met lid 6.
Voorts ciat wordt tussengevoegd een nieuw ar"t ikei. ,jp v*rzcek ïan
de vergadering luidt de tekst van dit ariikel:
Tenminsbe vj-er maanden vóór aanvang yan een \rereniglrrgsjaar, i,evens
boekjaar wordt een Algemene Vergaderirrg (Begrciingsvergaiering) ge-
houden.
Het bestuur brengt in deze vergadering oe begrot.ing voor neL vol*
gende verenigingsjaar uit en vraagt goedkeurirrg hj-er.van àen cie al""
gemene Vergadering.
De vergadering machligt heL bestuur loi ncLariëie afhanclel-iita vjn
de wijzigingen.
Met het verzoek van het bestuur de bestaande sialuten op de Íer3.*
vantie en consÍst,entie te screenen c. q. le l-at,en screenen dcrcí' ee:i
in te stellen adhoc commissie gaat de vergaderi.ng Levens akkoor-C.

9a . Be s tuursve rk j- ezLng.
In verband met het vervullen van een functie elders is Luc Sniink
genoodzaakt om z)f,n bestuursfunctie neer te leggen.
De voo?zittey zegL dat gezocht wordl naar een geschlkte carr,ii"-
daat, die overigens nog niet gevonden is.
De voorz:-LLer heeft Henny van Haarlem bereid gevonden cm he', pen*
ningmeesterschap voorlopig te gaan vervuilen, waarmee Ce ver.ga-
dering instemt.
Voorts deelt de voorziLLer mee, dat Nlej. Ellen Klaaskatr om pí,i-
vé redenen heef t bedankt aIs bestuursl-id. In de on+;stane vaca-
ture dient, te worden voorzien. In de vacature Mej . Klaaskafe
stelt zrch candidaat mevr. Hanneke Velthorsl.
Met algemene stemmen worden mev:.. H. Veit,hcrst en de hee:" À.
Dinkla en de heer F. van rt Sante tot besLuurslici benoemo.
Tenslotte wordt af schei-d genomen van Luc Smink. De vöor z,a;t,ey
bedankt Luc Smink voor het vele werk dat hij voor rie vereirigrrrg
heeft gedaan en bledt hen een afscheidscacieau aan.

!b.Benoeming ereleden.
0p voordracht van het bestuur wcrdt Mevr. I. Dankmeyer met atge-
mene stemmen tol erelid van de vererriging benoemd. Aangesier:
Mevrouw wegens ziekle nief, op de vergaciering aanwezig is za), ds
heer Bloem haar di-l mededelen.

1 0. Herstrukturering vereniging.
De voorz: LLer zegL, dat het nieuwe bestuu.r ii;dens de besiuu,i'sver-
gaderingen veel tild heeft besteed aan de slrukturen binnen de
vereniging. Gebleken is dat de vereniging organisalorisei: niel
goed f unctioneert. Er zijn een aantal problenren gesignaleerci, hi er-
bij wijst de voorzíLLer naar 4 punten:
1. De communicatie binnen de vereniging is moeilijk en inger^iikke1d.
2. Waar. 1j-ggen de verantwoordelijkheden; wie doet wa1-; wie i s v?:.-

antwoordelUk.
3 . 0verbel-asting van de top. Er is te veet (en vooraf ad"iroc ) werk

op te weinig schouders.
4. Vrleinig bereldheid tot meer inspanning, veel aandachL voor de

topteams en weinig tijd voor de boekomst.
Er moet beslist meer duidelljkheici in Ce vereniging komen. )* rà.*
ken en verant.uroordelijkheden dienen bete? +:e worden verd*ei:.
De voorzitter f ormuleer'u nieuwe ambit,ies van het bestuur":
- elan uitstralen
- meer toekomst gericht werken.



- ondersLeuni-ng opzetten
- bij natlonale top blijven maar ook zo"1en voor een recreati eve

vereniging waar hel gezellig en plezierig is en waar men lid
van blijf t.

Het volgende bestuursvoorstel wordt besproken:
- bestuur houdt zich met algemene en coördinerende taken bezig;

dageJ-ijks bestuur vooral exLern gerlcht.
- taken delegeren naar commissies meL meer verantwoordelijkheden

en ruimte om zelf te besl-issen.
- werken met meer jarenpl-annen en -begrotingen"
- actiever in districl en in de NeVoBo.
- sponsoring verruimen.
Ondersteuning regelen door:
- coördinator aanstellen voor Top-gebeuren.
- sporitechnisch kader voor de vereniging aanstell-en.
- budgetten opstell-en.
- werkgroepen dle toekomstig beleidvoorbereiden na een inventa-

risatie van knel-punlen.
- instellen technische commissie, die prestatielijn gaat uitwer-

ken,
De discussie over deze besLuursvoorstellen betreft vocral toe-
lichting op de gestelde vragen ter verduidelijking van wat het be-
stuur voorstaat.
De vergadering gaat accord met de grote lijnen. Het bestuur zegL
toe regelmatig verslag over de voortgang uit te brengen.

R ondvraag .
De heer Kaptien zegL het te betreuren dat een groep recreanten
zonder meer door de vereniging aan de kant ziln geschoven. Het
betreffen een groot aantal oud 1eden". van de vereniging
Door het opheffen van deze groep zijn de oud leden genoodzaakt om
hun sport te bedrijven bij een andere plaat,selijke vereniging.
De voorzitter zegL dat het bestuur reeds kennis genomen heeft
van dit probleem en nodigt de heer Kaptein uit voor een gesprek.

Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorztLLer de vergadering.

A1dus getekend,
W. Zoutman.

bij

ExclusieÍ voor leden Mepall0rion
Op veler verzoek van de leden zorgl sponsor Mepal voor luxe aanbiedingen
met grote kortingen (zie bijlage)
De aktie loopt tot 23 mei.

TATA Huls te Doetinchem.



Begroting 1987-1 988
Baten:

S pons or
Contributie
Rec lameborden
Subsidies
0rion-Expres
Enlree
PR-activiteiten
Di-versen

Totaal- Baten

Lasten:

Trainingskosten
Z a a l-huur
Reiskosten
Wedstrijdonkosten
Bondscontributie
Inschri.jfgelden
Materialen
Toernooien
S pons orafdracht
Medische ve?zorging
Manage r sk os t en
Voorbereidingskosten
Scoutingskosten
BloktraÍningen
Ve rgad e rk os ten
Adm. /LeL. /porti
Boetes
Attenties
Cursusge lden
Aktiviteiten
Automatisering
Diversen
Reservering

Totaal Lasten

Resultaat

2.300,-
25.000,-

1 74.800, -
+6.300,-

0ve ri ge

59 .40ó , -

7.Boo,-
1 0.000 , -

3 .000 , -
2.000, -

Totaal-

137.00, -
67.A0C,-
IY.UUU,-
41, trn 

^r a . J\Jv r -
10.000 , -
8.300,-
4.500,-
3 . 000 , -

Begroting
1986-1987

100.000,-
70.300,-
20.000, -
17.500, -

9 .0oo , -
12.500, -

qnn
Jv",

) AÉ^'L.9)w,t-

Top

137.000,-
7.600, -

19.ooo,-
6.700,-

8.300, -
1.500,-
1.000,-

181. 100,- 82.200,- 263.300,- 232.150,*

55. ooo, -
22.000,-
28.000,-
7.500,-
1.500,-
4.500,-
2.500, -

4.300,-
7.ooo,-
2.500,-
5.500,-
2.000, -
2.000, -
1.500,-

200,-
1.500,-

2 1 .000, -
33.000, -

3 .000 , -
8.500, -

4.200,-
4.000, -

1 .500, -
4.5oo r-quur-
1 .200 , -

5oo,-
2.000 , -
2.000, -
2.000, -

87.800 , -

-5 .6 oo, -

76.Aoo,-
55. ooo, -
28.000, -'10.500,-
1 0.000, -
4.500, -
6.700, -
4 . 000 , -
4.300,-
7. 000 , -
2.500,_
5.500, -
2.000, -

3.500, -
6 .000 , -

600,-
2.700,_

5oo,-
2.000,-
2.000, -
4.300,-

25.000, -
262.600,-

+700 r -

60.000,-
50.ooo,-
42.000, -
7.000, -

10.000, *
4.000, -
4"000,-

- 500,-
4.250,-
6.000,*
3.000, -
7.50A,-

6.000, -
2.500 , _
4.500, -

5oo, -
2.200,-

250 t-
2.000, -
1 .500, -
4.000, -

22A.7 00, -
+i1.450,-

Copy vóor 1 juni
19 juni mix-toernooi



Toelichting begroting
De opzet van de begroting heefl t.o.v. het lopende seizoen enige
wijzigingen ondergaàt, . Zat-en de kosten / opbrengsLen van dames 2 en

f.à"en 2 tn de UeéroLing van dit seizoen nog bij die van de rest van

de vereniging, ,ào" het komende seizoen zgn ze ondergebracht bij de

Top, zodai Oie dus nu bestaat' uit dames 1 + 2 en heren 1 + 2'
verder heeft wijziging van pennlnSmeester ook fol gevolg een wijzi-
ging in opvatting-onà"" welke categorie bepaatde kosten/opbrengsten
gebóekt moeten wórden. Dit heeft enkele (klelne) verschuivJ-ngen
I"r""g gebracht en een aantal nieuwe calegorieën:
Bondsóontributie en inschrijfgelden I^Iaren bij de vorige begrollng
."À éa" post, nu zrin ze gesplitst en scoutingskosten is opgevoerd
als een aParte PosL.

Toelichfing op de belangrijkste posten'

Sponsor: M.i.v. 1987 krijgen wii f,135.000,- per kalenderjaar van
Mepa1, plus de index; afgesproken is met de Kommrssie Top
dat f25.000,- hiervan gereserveerd wordt en al1een kan
worden besteed met toestemming van het hoofdbestuut' (zte
post Reservering ) .

Contribulie: Aan het begin van seÍzoen B6-87 was een da11ng van het
aanlal leden te constateren, de laalste maanden gaan we

weer in de goede richting en ztjn een aantaf nieuwe
trainingsgroepen gestart.

Subsidies: De daling kan worden teogeschreven aan het feit dat de
gemeente de niveausportsubsidie heeft vermonderd van
f3.90O,- per team naar f2.250,- per team uitkomend in de
hoogste klasse.

PR-activiteiten: Deze bestaan o. a. uil de opbrengst van het standje
bij de thuiswedstrijden en de verlotingen.

Trainlngskosten: De stijging van de trainingskosten heeft 3 oorzakent
1 . opbouw prestatielijn.
2. duurdere trainer dames 1

3. hel in dlenst nemen van de toptrainers via het
G.S.F.

Zaal-huur: De opbouw van de prestatielijn en het vinden van geschikte
trainingsruimtes voor de topteams brengen hogere kosten
met zich mee.

Materialen: De verantwoording die leden aan de dag leggen voor de
bal1en blijkt zee? slecht, regelmatÍg verdwijnen ba11en,
gaan ze kapot of blijven ze gewoon in de zaaT liggen en
worden ze niet in de kast gelegd; kortom Ce gevolgen
z:jn terug le vinden in stijging van de post materialen
van Í4000,- naar 16.700,-.

Bloktrainingen'" Deze vervall-en het komende sei-zoen.



Vergader-, administratie-, telefoon- en porLikosten:
Gezien het feit dat er meer vergadert wordL en het reëel
is dat bestuursleden en commissieleden hun kosLen decla-
reren is een stijging van deze kosten normaal.

Toernoolkosten: Hierin zijn a1le kosten ondergebracht m.b.t. toernooien
zoals inschrijfgelden, reiskosten en eventuele ovep-
nachlingen. (de teornooikoslen van de topteams zijn on-
dergebracht onder de voorbereidingskosten).

H. v. HaarIem.

JACQUELINE SCHIMMEL

Dr. Hubernoodtstracti 3 2,,

7Nl DX Doetinchern

trauwen op donderdog 14 mei a.s. om 11,30 uur
in het gementehuis van Doetinchem.

De kerkelijke inzegening vindl plaots om 12.30 uur
in de kerk te Slongenburg, IJzenvoordseweg 35

door Ds. E. S. Pettinga-Burger.

Gelegenheid om te feliciteren van 15.30 - 17.00 uur
(kinderreceptie van 14.30 - 15.30 uur)

in zplencentrum 'De Olde Beth', Nieuwqtrsat l0 te
Wehl.
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Overeenstem m ing beëindiging
we rkzaam heden R. Striekwold
De volleybalvereniging Mepal/orion en de heer R. Striekwold,
trainer-coach van het eerste damesteam, hebben alsnog over-
eenstemming bereikt over de beëindigind van de werkzaamhe-

den van de heer Striekwold per 17 april 1987.

Beide parlijen hebben z:-ch bij het zoeken naar overeenstemming

l-aten lelden door de belangen van de volfeybalvereniging
Mepal/Orion.

Mepal/0rion betaall de heer Striekwold, onder dankzegging van

de door hem aan de vereniging bewezen diensten, a1s restitutie
van gemaakte kosten een bedrag voortvloeiende uit de beëin-
diging van de samenwerking per 17 april 1987.

De heer Slriekwold gaaL geheel akkoord met de gevonden oplos-
sing en heeft de reeds ingezeLLe juridische procedure stop ge-
zeL. De heer Sfriekwold en zrjn raadsman betreuren hel dat in
een eerder stadlum berichten naar buiten zÉn gekomen over de mo-

gelijke oplossing van het geschil.

R. Striekwol-d

Doetinchem, 15 april 1987.

Namens het bestuur van
Mepal/Orion
Fr. C . A. Jaspers , voorzíLLer .

Copy voor 1 juni

19 juni mix-toernooi
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Leuk en gezellig team
Een leuk en gezellig team.
Inle zijn a1 lang bij elkaar en hopen dat dat volgend seizoen ook zozal blijven. Mel we bedoer ik claudia, claudy, Mascha, rnge, patri-
cia, Anne-Marie, Esther en ik zeIf.
Natuurlijk horen hÍer ook Gerard Klomps en Henk Breuker bU.Gerard is onze trainer en Henk de coach.

vorig jaar r^i aren we nog aspÍranlen, dlt jaar is dat dames gevror_den zoaLs je LÍaarschijnlijk ar- begreep. rn het begin ging daÈ nogniet eens za slecht. We stcnden toen vaak derde in àe competitie.Boemerang, Sparta en KSV stonden toen vaak boven ons. Maar doondath/e van Boemerang wonnen, SparLa nogal eens een keer verloor en hreook van KSV i^/onnen, ging het nog beter. we stonden toen namelijkeerste en bfeven dat ook tot aan het eind van de competitie.Volgend jaar spelen rrÍe dus Ze kl-asse.
we hopen natuurlijk dat het dan even goed gaat als dit jaar.
rk zal nu eens war zeggen over de speelsters in Dames 7.Cl-audia: Voor de laatste competitiewedstrijd kneusde ze haar voetmet touwt je spri_ngen.
Mascha: rn het verd schreeur^/ L ze dat ze patat ruikt.Claudy: Dan roept Cl-audy nog eens:met mayonaise.rnge: smashed onLzettend hard, daarom ooI terecht uitgekozen voorj ong oranje .
Palricia: Altijd goed in ropvorm.
Anne-Marie: Ze blijf t maar si_garetten vanEsther: A1s ze van rDingesrr af komt heeftJanine: ????

ook over de trainer en coach var-t er nog wer- wat teGerard : Hij kan de mond nie t d icht noudei aIs hU bijvan ons komt kijken.
We hebben dus ook liever niet dat hij komt.

Henk: wat kan hij zenuwachtig zí_sn a1s wij bijvoorbeeld een belang_rijke wedstrijd moeten spelen.
Hij rookt dan aan óén stuk door.

rk hoop dat je ons team nu beter hebt leren kennen.Kom ook een keer bu een wedstrijd van ons k{iken volgend seizoen.

haar vader jaLten.
ze altijd goeie zin.

vertellen:
een wedstrijd

Janine Schotanus.
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Feestavond
Omdat de vereniging (nog) geen feeslcommissie rtik is en volgens de
verhal-en weI degelijk behoefte aan een gezellig avondje of iets der-
gelijks, besloot de p.r.-commissie het voortouw te nemen en zaal
Jansen in de Kruisberg vast te leggen op zaLerdag 28 maart.
Een aankondiging in de Expres en een persoonlijke uitnodiging moest
Mepal Orion massaal naar de Kruisberg l-okken.
Dames 2 en heren 2 betraden voorzichtig, na een hap bij de
a1s eersten de zaa:. en konden een tafel uitkiezen.
Naar moderne gewoonte kwamen de leden rustigies binnen en
merhand vulde de zaat. zícb aardig.
Tot 9 uur, half '10 l-eek de kat, uit de boom kijken de populairste
bezigheid. rrWi-e zljn dat?rr en nZíL die ook in het bestuurrr en meen
van dergelijke kreten gingen voorzichtig over de tafel.
De meesten vormden met teamgenoten een groep, de eenlingen moesten
ztch aanvankelijk overwinnen om er tussen te komen.
rrFeesttt, hoe moet dat? Nou, gewoon, dat moet ie zel- f doen.
De echte feestvierders kwamen in beweging en sleepten na verloop
van tfid de rest mee.
Dal de rrNew Wandererstt de sfeer niet helemaal aanvoelden namen r^Íe

op de koop toe.
Toch dansten de Orionezen vol-op en konden de toeschouwers zel-fs
genieLen van een echte rrrock and roll- showrr. De wals hierna rrvoor
de oudjesrf was misplaatst, want op dat moment voelde iedereen zich
jong.
Tussen de bedrijven door vond de verloting plaats met Mepal arti-
kelen en Rucanor spu1. Een van de leden van de band ging met de
Fly Away koffer aan de haa1.
Ook stond de verkiezing van de speler en speeIster van het jaar op
het programma. Bij de dames ging de beker naar de verraste Mareille
te 1,/inke1. De p. r. -commissie koos haar uit omdat zlj zich i-n haar
eerste en moeilijke eredivisie-seizoen ontpopte a1s een betrouwbare
basisspeelster, voortgekomen uj-t de eigen jeugd, die inmlddels re-gelmatig uitkomt voor Jong 0ranje.
Een stral-ende Ger Penning (?tHier ben ik echt blij meert) werd speler
van het jaar, omdat de p.r.-commissie in hem de exponent zag van
het goed presterende en enthousiaste herenteam.
Hierna vulde de dansvloer zich vlot en vermaakten de meesten zichuitstekend met o. a. een stevige polonaise .
Dat er genoeg feestgangers bi.j Mepal Orion rondlopen bleek wel enhet ligt dan ook in de bedoeling dat er in de toekomst vaker ietsdergelijks georganiseerd gaat worden.
Een feeslcommissie is geen overbodige luxe voor orion.
lUk lopen luitjes rond, die zoiets op zich wÍllen nemeneens wat van je horen.
uiteraard is het moeilijk om bu zotn grote club te beparen, u/aarer behoefte aan is. Zo leken met name de junioren 

""n Ueei;e ver-l-oren rond te hangen en waar bleven de recreanten?
De kl-eine tweehonderd aanwezLgen vormden deze avond een gezelligeclan waarmee het goed toeven was.
0p naar hef volgende feest (vrsdag 19 juni eindfeest).

pízze n i a

Langza-

Waarschijn-
. Dus, laat
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Op vrijdag 3 apriT organ:.seerde de kommissr.e top een avond voor c/e

kader Leden van MepaL Or ion om hen ee.n el? ander over hun kommissie
te verteLTen en te verduideLfiken. Een uitgangspunt was, dat bij
MepaT/Orion nog steeds Leden rondTopen die niet weten wie wat doet
er? (dus) denken dat:edereen maar wat doet. Met name de top vraagt
en krljgt de nodige aandacht en dat niet altijd posr. tief . Op de pre-
sentatie avond gaf de kommissje antwoaÍd op de vragen:
- hoe zin vle ontstaan?
- wie zfin we?

- waar z ijn hte mee bez ig ?

- wat z ijn onze pJannen?

Naast deze antwoorden hoopt de kommissre een stukje betrokkenheiC
te kweken bij de kaderleden.

Kommissie TOP ontvouwt plannen

Toen de kommissie top in januari 1986 in hel l_even geroepen werd
kreeg ze de volgende doel_stellingen mee:
- de komm. houdL zích binnen Mepar orion bezig met de prestaiie-

1Un.
- de werlxzaamheden zijn gericht, op de eredivisiespelende teams ende hierop gerlchle opleidingsmogelijkheden,
- instandhouding en bevordering op mi-nimaal- subtopniveau en hand-

haven van de internationale aansluiting.
- een waarborg op langere termijn voor wat betreft het bovenstaan-

de.
hel richten op Doetinchem en de regio.
de kommissie is voll-edig autonoom in de uitvoering van het be-leidsplan.
een van de kommissieleden zeteLL in het bestuur.

De eerste activiteilen van de kommissle lagen echter niet in hetverlengde van de doelstellingen, ten eerste omdat de nodige brand-
ies geblust dienden te worden. Daarnaast kreeg de kommissie ook debeide tweede teams onder haar hoede. Hierdoor kwam men niet aan hetbeoogde beleid toe en wisselden goede en sl-echte dingen elkaar af.rn iuli 1986 stel-de de kommissÍe zichze]-f de overduiàelijke vraag:stoppen of doorgaan?
vanuit het bestuur was de motivatie zodanig dat men doorging, metdirect daaraan verbonden een herstructurering. Immers, de kommuni-calie bl-eek onduidelijk en een le hoge belas tlng van personen vande kommissie moest weggewerkt wordeÀ. Dit betekende: plannen makenen presenteren.
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irla harde arbeid kon de kommissie hel volgende op taf el leggen:

1. een structuurplan (organisat,ie en functioneren).

2, een beleidspl-an. voor drie seizoenen.

3. een jaarplan voor 1987.

ad. 1 . StrucLuurplan.
Binnen de vereniging is de plaats van de kommissie top a1s volgt
weer te geven:

KOMMI SS I E KOMM]SSIE KOMM. TOP

I
COORDINATOR

MEDISCHE STA

MANAGER H,I MANAG MANAGER D 1 MANAGER D2

TRAINER C OACH VERZORGER SPELERSiSPENI,STERS.

Ni-euw in de organisatie wordt een coördinator, die de uitvoerende
laken op z:-ch neemt. Verder hebben 4 leden zi-LLi-ng in de kommissie
top (geen afvaardiging van de sponsor). Deze l-eden verdelen de vol-
gende taken:

- voorzt-LLer

- 1id, verantwocrdelijk voor bestuurlijke correspondentÍe, planning
en organisatie.

1id, verantwoordelijk voor het financiele beheer en de budgetbe-
waking.

l-id , verantwoordelijk voor de technische zaken.

ad.2 Beleidsplan.

Naasl het hoofdstuk financiën en het hoofdstuk niveauverbetering
heeft de kommissie top de nodige aandacht voor: de preslatielijn.
Dit om de doorstroming van talenL te waarborgen. Het opzetten van
deze lijn zal in zee? goed overreg moeten gebeuren door de jeugd-
kommj-ssie, de districtskommissie en de kommissie top. Getracht
wordt, om met ingang van het seizoen r B7- r BB de prestatielj.jn ge-
stalle te geven. Het belang van coaches dient niet uit het-oog ver-loren te raken.
Globaal zLeL de prestatielijn er a1s volgt uit:

KOMMISS]E

ï4

BES UR

H2



HEREN EN DAMES.

Heren

Heren

Di-sfrictteam
( t e klas )

Districtsteam
(2e of 3e klas

Jeugdlijn
( op te zeLLen
jeugdkommissie

ZI

Dame s

Dame s

Districtsteam
(te klas)

Districtsteam
(2e of 3e klas)

Jeugdlijn
(op te zeLLen door
jeugdkommissie )

)

d oor
)

Heel summier vermelden we nu de hoofdstukken:

- Aantrekken spelers/speel-sters van buitenaf: ernaar streven dat
deze naar Doetinchem of omgeving verhutzen (met behulp van de
begeleidingskommissie). Al_leen aantrekken als de betreffende
spelers of speel-ster werkelijk iets toevoegt aan het team, waar-in hij of zi geplaatst wordt.

- sponsor: nastreven van zekerheden op J-angere termijn
sponsor voor lange termijn in zee te gaan, spreiding
bedragen (meer bedrijven) en het vergroten van andere
inkomsten.
Zoals bekend loopt het sponsorcontract met Mepal aanhet seizoen tB7-tBB af en heeft Mepal een optie voornen hierna.

door met een
van sponsor-
bronnen van

het eind van
twee seizoe-

--Scouting: doelgroep 15- tot en met 1g-jarigen. Goed overleg metrrcollegaverenigingenI is noodzakelijk.

- volleybalschool: opzet is om m.i.v. het seizoen rBg-rB9 van startte gaan.

ad. 3. Jaarplan 1987 ,

Hierln vermeldt de kommissie de geplande aktiviteiten per kalender-
maand.

De kommissie top (Lou Fokkinga, Jan Evertse, Jacques van Veldhui-
zen en Joop van de Klink ) hoopt dat de Mepal 0rionl-eden iets meer
duidelijk is geworden en dat Mepal 0rion de komende tijd de vruch-
ten kan plukken van deze plannen. Dat dit een zaak is van de hel-e
vereniging zaL duidelijk zljn.

Í5



Op 74 maart speeTden twee meisjes- en een jongensteam in de voar-
ronde voor de Nationale Mini-vo77egba7 (pupi77en) kanpioenschap-
pen in Vorden.
ÍIeX jongensteam wist zich ten koste van PZ/Dgnama, DVO, Victoria
ei? FTash te pTaaxsen voor de eindronde, die plaats vond op 77 a-
priT in Arnhem. ïn de gToednieuhle, retJsachtige sporthaT VaTken-
huizen werd het jongenstean uiteindeT$k zevende van NederTand!
Hietondet de ervaringen van de drje teams, aangevuld met fotors
die tljdens de voorronde werden gemaakt.

Pu pillen kam pioenschappen
ZaLerdag 14 maart hebben we
de voorrondes van de Neder-
landse kampioenschappen ge-
speeld. !Íe moesten om B uur
bU de sporbhal ziin. We hebben
4 wedstrijden gespeeld. De
eerste wedstrijd was knudde
met een rietje(natuurlijk van
de zenuwen).
We moesten spelen tegen Colm-
schate (verloren dus ) .

De tweede wedstrijd ging iets
beter vond onze coach (n.
Bulten,vader Heidy) .
Die wedstrijd werd gespeeld
tegen Dynamo(.p).
De volgende wedstrijd was su-
per met een rietje. We hebben
hem toch verloren.
We moesten spelen tegen Spi-
ker. De laatste wedstrijd
moesten we spelen tegen Kwiek
(Raalte). Die hebben we dus
verloren. Uiteindelijk hebben
we alIes gewonnen, sorry fout-
j e verloren

Groetjes I Anoeska, Heidi, Pa-
tricia, Chantal, Floor.

0m 10 uur moesten $re bij de
sporthal (Rozengaarde) zijn.
!íe gingen naar de voorrondes
van de Nederlandse kampioen-
schappen in Vorden. De eer-
ste wedstrijd moesten líe tegen
Dynamo (Neede ) .
Het was knudde met spruiten,
we verloren n.1. met 2-0.

\j

iIt!

,m*e*gllqgrffiill*,gi{É@

' - .' ,.. 1t . .c :t':..:. -:aa
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We stonden stijf van de zenu-
wen. Maar er was nog niets
verloren. De tweede wedstrijd
in de poule tegen Dynamo A-
peldoorn. Het begon een beet-
je te draaien, het werd 1-1.
We kwamen niet in ons ritme,
de derde wedstrijd.
De laatste ( 4e ) wedstriid te-
gen VVA speelden we 1-1.
HaIley b1rj, want aIs wij 1 set
van deze club pakten ging
HaIIey door naar de eindronde.

Groet jes; Martine, Marijke,
Seu, Sandra, KrÍsteI r Miran-
da, Wit.

ZaLerdagmorgen gingen wlj ge-
laarsd en gespoord,
Naar sporthal Rozengaarde
zoals het hoort.
Daarstonden sne11e autors
klaar om ons naar Arnhem
te brengen,
Daar deden hÍe een warming-
up; rondjes rennen.
0ns rood, wit r gele tenue
viel wel op r

En víe dachten, met deze shlrt-
jes komen we aan de top.
De eerste drle wedstrijden
ging het niet goed,
0nze mascotte deed het niet
zoals het moet.
Maar de vierde wedstrijd won-
nen we dik,
Opeens kregen we van het win-
nen een kick.
Dat was de laalst e wedstrijd
jammer genoeg,
Anders waren we Nederlands
kampioen meL onze pIoeg.

Raymond, Jasper r Bas, Richard,
Michiel, Sander, Rein.

17



Wist u
dat...

er bij het vorige stukje
jes i+erden gemaakt.

Paula Noteboom n.1. ook
mes 3.

een paar ( type- ) fout-

eerr speelster is bij da-

- we haar leeftijd, voor onze eigen veiligheid,
maar niet vermelden.

- ze een linkshandige midaanvalster is, die haar
aanloop af en toe iets eerder moet beginnen
(maar ja, die leeftijd nè)"

Petra van Duyn pas 23 jaar is in plaats van 25
(ze zag er eindelijk eens jong uit voor haar
leef tijd ) .

En nu we het toch even over Petra hebben, gerijk maar een stukje
over haar billen. Volgens haar vriend René de mooiste die er ztJn,
jammer voor hem dat hij er de laatste lijd alleen maar naar kon kij-
ken.
In haar grandioze fanatisme maakt Petra tijdens het volleybalten
we1 eens rare buitelingen, waardoor haar derri6re, vooral de rech-
terzijde wat in de verdrukking komt. Nou dachten wij dat vet wel te-
gen een stootje kon, maar misschien bevatten ze nog we] wat anders
dan dat, vriend René vindL ze natuurlijk niet voor niets de mooiste!

Willie en Jolies.

Dames 6 bleef niet in gebreke
Ín de Orian Exp.res van maart jn7. stond op bLz. 16 ,n stukje met
aLs trte f "Di stz'fcc al-l-erl-ein.
Hi-eÍ in sxond dat bil Je haLdJ.enst verschiLLende teams in gebreke
zijn qebTeyel, za ook dames 6. Dat wiTLen we graag even recht zet-
tert.

Danes 6 r.s n.l-. Y-!g! in gebreke gebleven, maar de organ:satre die
de hald-z.enst indeel-t.
Het rs n.f. zo: Dames 6 moest op zaterdaS 27 februari haLdzenst
doen. Íedereen zou dan met veel- moeite aanwezig zijn.
Sommigen moesten hiervoor hun diensten verzetten.
Ín de week van 16 febr. - 27 febr. kreeg iedereen de Orion Expres
in de bus, tot onze verbazing Lazen we hierin dat dames 6 op !.!februari haldienst had. Jammer maaÍ deze datum was al geweest.
wij-;;;;;n onze handen dus in onschuLd.

Graag de voJgende keer eerst bij de teams informeren hoe het kwam
dat ze er niet waÍen en niet zo maar 'n team te schand.e zetten in
de Crion Expres.

Rr.ta, Miriam, Vera,
Antoinette , l,lar ie , Inge
Anne J :. es "
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Enige tijd ge Teden speeJde d.ames twee een oef enwed str!j d tegen het
team van ex-orionees Loes schimmeJ, ormi uit Epe. amdat Han.guL-
ten en Bob v'Ientink afwezig waren, werd gevraaqd of de dames een
en ander wiLden noteren over de wedstrljd. Dat gebeurde. De wis-
se-Zs pakten de pen ter hand er voJgden hun teangenoten kritisch.
Wie wat heef t geschreven b1ljf t onduideT!k. ÈI:'ss chien hebben Bob
er? Han er nog wat aan.

Irma moel niet tegen cle an-
tenne smashen. Loes rtsteekt,"
uÍ1. 0ok haar tong. Ina s
speelt met dubbele curve en
kijkt verbaast bij 1L í'lui;err.
De knielappen van Loes he'o-
ben de goed wi-es kapct.
Lekkere snel1e ba1 op buiLen.
Karin serveert voor Ce derde
keer. Petra speelt op Ina en
zt1 scoor.t. Karin serveert
voor de vierde keer, 5e keer.
Nu is Loes aan de beurt. Ik
ben blij dat ik van,Ce Ze set
geen verslag hoef le maken.
0p 14 stop ik ermee, eind-
stand 15-10 of zo.

2e set
Hanneke speelt, een onbegre-
pen nekbal en Marian begrijpt
het en scoort.
Hanneke bemoeit zich met de
bankspeelsters en maakt daar-
na een onvergetelijke f out !
fs dal gek?
Mari-an stopt de bal heel_ rnooi
met haar gezicht en passt
daarna met haar voet (r,iordt
niet aígefloten ) .
Wat er nu gebeurde? Eerst
f1Ítst Irma als een wervel-
wind langs de bank, vervol-
gens gaat de serve over enroept ze keihard uit, waarop
Ingri-d de baI toch pas s t
( richting plaf ond ) en vervol--
gens redt frma na een sier_lijke pirouet (? ) de bal nogverder naar achter en kan In_grid de bal er toch nog over_
heen werken.

Wedstrijdanalyse dames z

1e set
Loes begint bloedfanatiek.
Haar s tijl en enthous iasme
ztjn d oor de j aren heen on-
veranderd gebleven. De benen
en rest v. h. onderstel zijn
zelfs verfraaÍd. Jacqueline
wil ook alles zien ze staat
stiekum om tL hoekje te kU-
ken naar haar grote zus.
Ina zegL:rrHan..coach jij effe
en begint vervolgens zelf
a1le zwakke ( of haar zwakke? )punten op te noemen.
Mij rest niets dan zíLLen en
schrijven. Cynthia corrigeert
me en ook Thea is nieuwsgie-
rig. Petra speelt Ina prach-
tig aan, en ze scoort ! Ina
scoort !
Breng de pass, jongens, roept
Lianne. Ga door, roepen ze
ult Epe. Ze hebben r t vol_-
looid deelwoord verkeerd be_grepen. Ze hebben hem voor
niets geknijpt of geknepen.
De prestaties van Ormi z1n
best aardig. Toen serveerOe
Loes in rt net, maar net eenvj-es balletje halen ze de
serve terug. Marlan scoortvoor ons en mag serveren.
Een punt ! Nog éón ! Goede ver_dedigingsactie ! Ik ben trotsop haar !

Het meisje van Ormi passed
achterover. !íeer een punt ISlechte pass van M.Ina geeft
een onbegrepen ilvijf rr.
l{ordt door Lianne erover ge_piest.
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En dit alles
binnen luttele seconden, wààr-
na Hanneke bij de eerst vol-
gende aanval het score-bord
omver loopt en de chaos com-pleet maakt. De vrij gespeelde
ba1 was helaas niet in beeld.
Oke roept Karin, wat kan dat
mens schreeuhrenl Het nekbal_
letje wordt beloond met een
enthousiast gejuich, helaas
Hanna speelt hem met óén hand
Iangs het net. Vanaf de bank
wordt geroepenvangen, volgens
mij snappen ze nog steeds niet
dat ze niet meer bU de pupil-
len spelen.

Een mooie ba1 van Hanne met
de gríez€....... Een statig
team, toch zo maa? een ge
scoorde bal. Bert juicht ons
ook toe vanaf ongeveer de bar-
Je kunt zljn benepen stemme-
tje af en toe horen
Volgens mij is het nu echt
leuk want I t publiek stroomt
binnen. De opbouw surfplank
wordt door somnligen nog steeds
niet begrepen. 0pbouwen dat
doen r^re t och !
Cynthia bekeek de balbaan nog
even en gleed vooruit naar de
groen gestreepte vloerdelen.
Helaas net niet hogg genoeg.
Ingrid steekt nog even haar
tong naar buiten omdat ze de
combinatie 6 niet echt be-
grrjpt.
Loes is inmiddels gaan spel-
verdelen, dit is door de ge-
luidsbaan duidelijk te horen.
Leuke opmerking: rf We gaan toch
we1 door tot half negen!

8e of 9e set:

0ké Marian ! Zonde Mari_an,
foute serve.
Pass Lianne, ïna- petra- viesballetje-serve terug.
Punt uit serve van Lianne.
Nog ?g", nog één, nog één,
nog een.
0pbouwende serve zegt Karin
veelbetekenendl Nog é6n, nog
één . Li anne kijkr móei IUÉ .
Nog éón. Zeker lamme a.m.Ralley en smash langs de sport_halwand. Flapond ! pètra aanserve. Nog eens. Bal komtachter de rhododenderons te_recht. fna aarzelt in aanloopen scoort a1dus. poeh_poeh!
Antenne geserveerd ! Tjoeee. . .Ina scoort. paars faait aan deandene kant . 0Ie-01e_ 1 4. Aiserve naar Epe_ Hopla, zegtKarin.
0h 0h 0h waf dom Marianne.
Ioe 1 3 zegL Jacqueline voorEpe. Met jeugdig enthousi."*"gaat Loes naar de v1oer.
15-2

Nu onderhand beginnen we
toch echt een beetje melig
te worden. De combinaties
vliegen erdoor. Ze drukt een
punt. Cynthia gcooooort.
Ondertussen gaan de wanden
onhoog. Opbouwserve wordt er
geroepen. Met een duik uit,
het boekje wordt de ba1 door
Karin mooi van de vloer ge-
veegd. De andere kant ser-
veert. Verslapt de concentra-
tie. Nee, we stoppen ermee.
Daaaag. Dit was het. I'Ie heb-
ben lekker gespeeld. Al1een
jammer net toen we nat werden
stopten $re ermee.

De opbouwserve wordt nog
steeds niet begrepen!

2r)
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Districtsallerlel
Ter:ugblik seÍzoen AA/Al

Zoal.s je in de vorige Orion erpres heb,t krurnen zÍ-en, na§
een spannende finale van d"e kompetitie.
Iames ?, met een gemidd.elde leeftijd van + 16 jaar, wist
kampioenschap te behalen j-n de d.erd.e klasse B. Proficiat
en t:rainer Gerard.
!g4gg_9,s1aagd.e er net niet. in de koppositie vast te houden. Zii spelen nu promotie
d,egr+datiewedstrildgln. 0p het moment dat jullie d.it nunneli- @ntvangert laebo*en ze al
geÈrpeeld. teged Yoliverijs. 16 lvÍei s!:e1en ae in sporthal de Bongerd tegen Bravo uit
Braamt. Aanvang f7.)0 uur.
Iïeren J nestalde zich tenslotte op een 2e plaats en speelt dus ook promotie/d.eg:ra-
datiewedstrijden. 11 Meí in ninxperlo tegen Favorita, aanvang 2L.00 uur'.
16 Mói in sporthal de Bongerd tegen BYC, aanvang 17.J0 uut.
KOPI DUS 16 }MI NAA& NE 3ONCERD ÏOOR IffiT AANMOEDICEN YAN DAYIES B BN IIEREN ]:::III::
Beide teams: ïEEL SUKSES:
Ook het andere jeugd,team bij d.e d.ames heeft het prima gedaan. Na een zuak begin van
de kompetitie eind.igden z{j vlak achter de kopl-opers. Prima dames 5l
Plinder gunstig verliep het sei.zoen voorÍ aameó ó, heren 6 ""@J.zorrel almesgaís neren- 6 moeten degradatiËïffi"i:a"i-Gí"n. ö!ïiT-*oment weet ik
nog niet wanneer en waar. In ieder BBval beide teams veel sterktel
Heren Q tenslot'oe had. d.it jaar te kampen met erg veel tegenslagen" Het tean speelde
maar enkele keren in zijn sterkste opstelling en verza.nelde zo toch nog wat punten.
Niet genoeg echter om degrad.atie te ontlopen. Jammer.
De overige teams wisten ziulr met meer o.f minder gemak in hun klasse te handhaven,
waarbij dames \ zelf het stoute shrkje uithaald.e om kampioen 31ok d.e enige nederlaag
van het seizoen toe te brengen.

Het seizoen Bl/aa

Begin mei gaan we ons bu-lgen ovei de teamssamenstelling voor het n-ieuwe seizoen.
Jullie horen zo snel mogel{jk 1n '*elk team je gaat. spelen. Yanaf half mei kan er
getraind, word"en in de n-ieuwe samenstelllng. Ter afsluiting en tevens start voo:i'
het komende seizoeq hebben we in junl de volgende toernooien gepland.:

4 juni: toernooi
1l juni: toernooi.

voor de distriktsteams dames en heren Je klasse.

voor de d.istriktsteams dames en heren {e
18 juni: toe:rnooi voor de distriktsteams dames en heren Ie

AIle toernooien zijn op donderdagavond. en beginnen om 20.00 uur.
Eet tratlitionele mixed.-eindtoernooi word.t gehouden op 19 juni. Let
d.elingen lLierover.

Sportuitwlsseling met Hoorn

0p zaterd.àg 21 mei en zond.ag ?4 nrej- zal de jaarlljkse sportuiti+isseling va.n het
CDS weer plaats vinden. Iiverse Orion teams hebben toegezegd mee te vill-ea doen.
Sommigen bei.iaren nog goede herrinnneringen aan vori.ge uittrisselingen. Hopeliik is
dat na d.eze uitwisseling lteer zo. 

I

Totaal gaan er 12 volleybalteams mee. Zes van Crion, de.'rest van YfJY en ïo1ga.
Huóvo is ook gevraagd, maar kon door de organisatie van een eigen toernooi op
2) meL niet meedoen.
ïan 6rion doen mee dames 5, d.a,nes f , een meisJes Jun. team, heren J, heren I en
heren 10.
Men kan op eigen'gelegenheid naar Hoorn gaan, of met de speeiale bus naarvoor één
tientje eigen bild.rage gevraagd word,t.
De ontvangst in Hoorn is gepland om 10,]0 uur, dus vertrek rrit }oetinchem tussen
7.1O en B.OO uur.
ïertrek uit Hoorn op zondag om + U.JO uur en aankomst in Doetinchem roncl 20.00 u.
Voor }ogies kan gezorgd word.en. Eigen tent of oaravan kan ook. Alvast veel plezie:rr.
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het voor een aantal teams

tot veler verrassing het
voor het team, coach Henk

+ 5e klasse

+ 2e kl-asse

op nadere mede-


