
Jeugdcommissie Huévo/0rion .

(H.Y,,:) 
,'{i.

,ffi,

P

Voorl opige teami nde I i n g .
partners

t\ | rj,-,'

g.
we

ledenvergadering
ieuadliin . l,lieuw

,,

2004

[".:,ft
1

i

*-""f

jeugdlijn

/

ta"

t

q
'aL ,..ffi-L

ffiï; I



O rio n Exp res
Officieel orgaan van volleybalvereniging Orion
Nummer 3 Jaargang 2003-2004

VERENIGING ORION
Postbus 492

7000 AL Doetinchem

Tel: (0314) 34 53 63

lnschrijfnummer Kamer van

Koophandel Centraal Gelderland

v.401'1 9825

voorzitter

secretaris

penningmeester

algemene zaken

recreanten

heren

dames

faciliteiten

jeugd

voorzitter

penningmeester

secreta ris

directeur

*EÈffi

wijk 1

Anne Julia & Eleonore Schut
Louise de Colignystraat 5

wijk 2
Vacant (Ab Been)

Marjolijn van Haarlem

Einthovenlaan 25

wijk 3
Sander & Niek Hugen

Willem Dreeslaan 57

Anke & Laura Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

w.jk 4/s
]an Bosma

Tulpenstraat 60

wiik 6/7
Ab Been

Plattenburgslraat 274

19

20

23

25
STICHTING TOPVOLLEYBAL
ORION

Postbus 666

AR Doetinchem

Tel:06 5154í626

Column voorzitter De tijd vliegt

Bestuurlijk Notulen extra ledenvergadering

Bestuurlijk Voorlopige teamindeling

Jeugdlijn Jeugdcommissie Huévo/Orion

Recreantenlijn Laatste ballen seizoen

Jeugd Huévo/Orion MB1 naar ltalië

Verenigingssponsors

Jeugdlijn Seizoen zit er op

Stichting Topvolleybal Orion DoOoCoSTAP

hoofdpartner voor drie jaar

Het Achterhoekse Radio Theater

STO Partners Protect Eye Orion

Contributie seizoen 2OO3-2OO4

Bestuurlijk Handige namen en adressen

Bestu u r

Wim Dieleman

Joke Emaus

Jos Pasman

Hennie van Haarlem

Mari.lke Menzo

Bas B oem

Bert Snippe

Henk Bazen

Maarlen Brinkhof

Bestu u r

Joop Burgers

Ed Jansen Venneboer

Jan Dekker

Jos ïiemessen

2

5

B

11

L7

26

28

31

32

Management team

Augustine van Ree

Erik Veenstra

Gerard Wesselink

Frans T jssen

Nrcol en Rensink

PR

technische zaken

algemene zaken

financiéle zaken

administratieve

ondersteuning

Redactie Orion Expres

lngezonden stukken. suggesties, op- en

aanmerkrngen kun 1e mailen aan

avan penburg @hotmail.com

Colofon
Uitgave: vo leyba vereniging Orion

Doetrnchem

Hoofdred.r Annem eke van lpenburg

Vormgev ng: Loek e Raterink

Druk: Ratio Druk. Doetinchem

De volgende Orion Expres
verschijnt augustus 2004
Kopij inleveren vóór 8 augustus

wijk 6
Niek & René Derksen
Alsemveld 1

Maayke Zoethout
Perzikbloesem 21

wijk 8/e
Karin Bazen

Prins Alexanderstraat 122

wiik 9
Wessel Staal
J.G. Heuthorststraat 35

Dinie Kuiperij
Van Entstraat 33

Adverteerders centrum
Ab Been 0314 - 334832

juni 2OO4



De tijd vliegt

De tijd vliegt. We staan alweer vlak

voor de vakantie, Z.ont zee, strand...

maar voor een aantal van ons is het

eerst nog ballen, nettenr zalen. Elk

jaar weer is het een heel gepuzzel.

Wie traint welke teams waar en

wanneer? Ga er maar aan staan.

Marijke, Hennie, Bas en Beft zijn er

heel druk mee, En dat dan ook nog

naast de'reguliere' bestuurswerk-

zaamheden. We zouden hier en daar

best nog wat helpende handen kun-

nen gebruiken. Maar dat is een oud

liedje dat ik niet nog een keer ga

zingen.

Ik zei het al, de tijd vliegt. Ook het

beachvolleybaltoernooi komt snel

dichterbij (of is misschien alweer achter

de rug als je dit leestl). Vorig jaar een

gigatisch succes en ik ben ervan over-

tuigd dat dat dit jaar ook weer het geval

zal zijn. Er is dan ook geen betere ma-

nier om te wennen aan het idee van

vakantie dan het spelen van een beach-

volleybaltoernooi op het terrein van

Grondexploitatie Netterden. Volleyen

met de 'duinen' op de achtergrond en

'de zee' binnen handbereik. Dit jaar

zullen naar verwachting ook leden van

Huevo voor het eerst aanwezig zijn.

En dat is mooi, want dan kunnen we een

begin maken met aan elkaar wennen.

Door beide ledenvergaderingen is on-

langs besloten tot ondertekening van

een verklaring die moet leiden tot een

volledige fusie. Het komende seizoen

speelt de jeugd om allerlei praktische

redenen onder de vlag van Huévo. Vanaf

het seizoen 2004-2005 zijn we één club

en spelen we onder de naam Orion. Aan

dit besluit is een lange tijd van zorgvul-

dige voorbereiding vooraf gegaan. En

ook het komende jaar is er nog een

heleboel te doen. Maar met elkaar gaan

we de goede kant op. Waarom fuseren

we eigenlijk? Daaraan ligt een aantal

redenen ten grondslag. Om te beginnen

hebben we het afgelopen seizoen, waar-

in we op jeugdniveau al nauw samen-

werkte, gemerkt dat we het prima met

elkaar kunnen vinden. Ook weer niet zo

gek, we zijn per slot van rekening alle-

maal enthousiaste volleyballers. lvlaar

ook handig is, dat we dadelijk het kader

van beide verenigingen kunnen samen-

voegen. En dat is nodig, want vooral op

het Eebied van de jeugd hebben we te

maken met forse aanwas van leden. Een

verdere overweging is het streven naar

efficiëntie en schaalgrootte. Alle inspan-

ningen leveren meer rendement op als

je die kunt plegen voor meer mensen en

een grotere vereniging heeft op allerlei

gebieden een grotere aantrekkingskracht,

Is 'groot' dan een doel op zich? Nee

natuurlijk, Ivlaar met een beetje omvang

krijg je wel meer voor elkaar en ben

beter toegerust voor een toekomst,

waarin de overheid zich steeds verder

COLUMN

VOORZITÏER

WIM DIELEMAN "VooTaI op het

gebied van de jeugd hebben we te

maken met forse aanwas van

leden."

terugtrekt als ondersteuner van sport-

activiteiten, waarin mensen'anders'

staan tegenover vereniglngs even en

lidrnaatschap van een vereniging, waarin

mensen waar willen zien voor hun geld

én waarin zich nieuwe kansen voordoen

doordat er nieuwe doelgroepen ont-

staan. [4et andere woorden, wil je als

vereniging op termijn overleven dan

moet je nÍ iets doen, denken wij. En

dan liefst zo snel en tegelijkertijd zo

zorgvuldig mogelijk. Beter een duidelijk

'ja' of 'nee' tegen een fusie dan einde-

loos om elkaar heen gedraai. En àls je

besluit tot een samengaan, dan maar zo

snel mogelijk.

De tild vliegt. Dat zal het komende jaar

ook weer het geval zijn. Maar eerst even

vakantie. Ik wens iedereen namens het

hele bestuur een fijne vakantle, veel

zon, zee en strand en een veilige thuis-

komst. In augustus/september zien we

elkaar weer voor een nieuw seizoen.

Wim Dieleman
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BESTUURLIJK

DoOoCoSTAP en PIa ntina Fit
nieuwe sponsors

In nauwe samenwerking en in

goed overleg met de Stichting

Topvolleybal Orion hebben we

als vereniging in korte tijd twee

nieuwe sponsors 'aan boord

weten te trekken', In De

Gelderlander heb je er al over

kunnen lezen en ook elders in

deze Orion Expres vind je meer

informatie over een en ander.

',= -.3-SSOnSOr Van het

.::* :- .an de vereniging

l. -.:-- : 
-1 i onderwijsinsti-

-- -='-== .=- 'et G-aafschap

-aa' - -^t naam aan OnZe

.' ^s::ns zo belangri.lk

. =-=r ging is Plantina

r ant na Fit op

: en terugkomen

Op thuisspeelzater-

raam van deze

en ook op de shirts

P antlna Fit duide-

In het augustus-

nummer van de Orion Expres stel-

len we Plantina Fit nader aan

iedereen voor. Later in het jaar

doen we datzelfde met

DoOoCoSTAP.

Het binnenhalen van deze beide

sponsors is een van de resultaten

van de innige samenwerking tussen

Stichting en vereniging. In de

praktijk is er spràke van een soort

vierhoeksverhouding. Beide spon-

sors hechten sterk aan ondersteu-

ning van zowel de breedtesport als

de topsport, In Orion hebben ze die

'ideale combinatie' gevonden, En

het is aan ons om de sponsors het

platform te bieden waarop ze hun

doelstellingen met betrekking tot
naamsbekendheid kunnen

realiseren. DeOoCTSTAP kiest

daartoe voor naamskoppeling ;

Plantina Fit voor het opbouwen van

een sterke band met de vereniging

en voor profilering als teamsponsor

van Dames L

Het hoeft geen betoog dat we als

bestuur enorm blij zijn met de

ondersteuning door PoQofo§ftrP sn

Plantina Fit, We vertrouwen op een

langdurige samenwerking.

CITYBEACH 2OO4

Op vrijdag 16 en zaterdag 17
juli organiseert de Stichting
Evenementen Simonsplein in

samenwerking met volleybal-
vereniging Orion weer het
jaarlijkse CityBeach Volley-
baltoernooi.

Op de zaterdag is het zgn.

Horecatoernooi waarbij plaats

is voor 24 horecateams
bestaande uit 4 personen. De

aanvang van de wedstrijden
is om 11.O0 uur en de finales
vinden plaats om ongeveer
19.00 uur. Opgave is mogelijk
via de horecabedrijven of via
Fred&Douwe en het inschrijf-
geld bedraagt € 25,--

Op de vrijdagavond is er
vanaf 17.OO uur de gelegen-

heid voor de jeugd t/m 18
jaar om te beachvolleyballen
in teams van 3 personen

waarbij er minimaal 1 meisje
in het veld dient te staan. Er

is plaats voor 16 teams en de

kosten bedragen € 5,-- per

team. Opgave is mogelijk bij
Daan van Haarlem,

tel 0314-341589.

/trt

Orion Expres

periode wordt getra.Cht,;:een

ina cp te starten op,,d,e,,,,tefetekst-

iin stads-tv Doetinàh,§fi ;',iloud
ten! Je vindt er actuele
rver trainingen en ander nieuws.
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BESTUURLIJK

NOTU LEN EXTRA LEDENVERGADERING

Notulen van de extra ledenvergadering van Volleybalvereniging Orion,
gehouden op dinsdag 8 juni 2OO4 in sportcafé Rozengaarde te Doetinchem

Aanwezig: voltallig bestuur m.u.v. Henk Bazen en een 12-tal leden

De voorzitter (Wim Dieleman) opent de vergadering en deelt mee dat bericht van verhindering is binnengekomen

van Ruud en Antoinette Hofland, Henk Reijntjes en Janny Hugen. Tevens condoleert hij namens Orion Hennie van

Haarlem en familie met het overlijden van hun vader en opa.

1. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering gehouden op 24 maart 2OO4.

Tekstueel: Roel Boov zou graag de op meerdere plaatsen in het verslag genoemde stichting TOP vervangen

zien door Stichting Topvolleybal Orion. De passage in het verslag over schuldenverhaal op het oude bestuur

zou hij graag genuanceerd willen zien, nl. schuldenverhaal op de oude penningmeester. Bij het agendapunt

controle door de kascommissie wordt toegevoegd dat dit het seizoen 2002/2003 betreft. Overigens heeft de

ledenvergadering decharge verleend en niet de kascommissie. Met in achtneming van deze wijzigingen wordt

het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van: De voorzitter licht toe dat met de Stichting Topvolleybal Orion overeenstemming is

bereikt over het opnemen van de in de vorige vergadering besloten aanpassingen. Het aldus aangepaste

convenant zal op korte termijn worden rondgemaild aan de aanwezige leden. Tevens zal de tekst van het

convenant in de eerstvolgende Orion Express worden opgenomen.

Roel Boov informeert naar de laatste versie van de statuten. De bij het bestuur laatst bekende versie is van

29 dec 1982. Nagegaan zal worden of nadien nog een statutenwi.lziging is geweest.

Roel Boov betreurt het dat de website van Orion niet bereikbaar is. De voorzitter beaamt dit maar deelt mee

dat drt een bewuste keuze van het bestuur is. Zolang de continuiteit van onderhoud en beheer van de

rvebsite niet gegarandeerd is, ligt hier voor het bestuur geen prioriteit. Bas Bloem vult aan dat via Stads-TV

een pagina geopend wordt voor Orion.

Roel Booy informeert of er een toehoorder van de Stichting Topvolleybal Orion aanwezig mag zijn bij de

ledenvergaderingen van de vereniging. De voorzitter vindt dlt een goede suggestie. Overigens is Erik

Veenstra niet officieel namens de stichting Topvolleybal Orion aanwezig, maar als ouder. Erik Veenstra meldt

zrch bLl deze aan als verenigingslid.

2. Gefaseerde fusie met volleybalvereniging Huévo

De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op het voorstel om met ingang van het seizoen 2004-2005 de

;eugdafdelingen van beide verenigingen te laten fuseren om met ingang van het seizoen 200512006 te komen

tot een volledige fusie van beide verenigingen. Dit wordt een belangrijke beslissing voor het volleybal in

Doetinchem. De afgelopen 2ledenvergaderingen is door Hennie van Haarlem namens de werkgroep een

toelichting gegeven op de voorbereidingen van de fusie van de jeugdafdelingen. De werkgroep is tot het punt

gekomen dat een naam gekozen moest worden voor de fusievereniging. Doordat de vereniging Orion in

contact is gekomen met een potentiële verenigingssponsor, die tevens sponsor is van de stichting

Topvo leybal Orion, is de naamgeving van de nieuwe vereniging in een stroomversnelling geraakt. Deze

juni 2004
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BESTUURLIJK

sponsor hecht aan de naam Orion. Dit is met het bestuur van Huévo besproken, die zich aanvankelljk voor

het blok gezet voelde. Als compromis is ervoor gekozen om de jeugd met ingang van het komend seizoen te

laten fuseren onder de naam Huévo, en de volledige fusie met ingang van het seizoen 2005/2006 te doen

onder de naam Orion. Dit voorstel wordt in beide ledenvergaderingen besproken: vanavond bij Orion, op 14

juni a.s. bij Huévo,

De voordelen van samengaan van beide verenigingen ziln evident: gebruik maken van elkaars kader, door

schaalvergrotlng komen tot een kwaliteitsimpuls, het volleybal in Doetinchem promoten. Orion heeft als harde

voorwaarde voor deze fusie gesteld, dat er een snelle overgang is. Er is een verklaring opgesteld met

aanvullende voorwaarden, waaraan beide verenigingen zich binden. De voorzitter leest deze voor (zie bijlage

bij dit verslag).

Vanavond ligt het voorstel voor om te komen tot een fusie. Als beide verenigingen dit beslissen, zal het

komende jaar gebruikt worden om de fusie van de senioren voor te bereiden, Er vindt dan geen discussie

meer plaats of de fusie doorgaat,

Roel Boov is akkoord met het snel doorpakken en onderschrijft dat de sponsor afkomt op het geheel: zowel

vereniging als Stichting Topvolleybal Orion zi;n marketingtechnisch interessant.. Hlj steunt het bestuur blanco

en veronderstelt dat Huévo meer moeite zal hebben met de besluitvorming, Hi.l vraagt zich af of deze

vergadering bevoegd is tot besluitvorming, hetgeen door de voorzitter beaamt wordt.

Petra Snijder informeert wat er gebeurt als Huévo niet akkoord gaat met de fusie. De voorzitter antwoordt

dat het bestuur van Huévo zich daar wel hard voor gaat maken. Mocht het onverhoopt niet doorgaan, dan

komt Orion te staan voor een aantal praktische problemen, zoals ontvlechting van de jeugd dle opgelost

moeten worden. Op I juni is er een inloopavond georganiseerd door Huévo. Discussiepunten daar waren de

"hardheid" van het sponsorcontract, waarom de fusie zo snel moet, en of de fusie de gezelligheidsverenging

Huévo geweld aan doet. Daarentegen zijn er goede ervaringen opgedaan met het samengaan van

jeugdteams.

Hennie van Haarlem voorziet dat het lastig zal worden om een jeugdbestuur te formeren. De bereidheid om

zitting te nemen in een dergelijk bestuur is bij Huévo groter dan bij Orion. Daarnaast constateert hij dat er

veel positieve energie ultgaat van het voornemen om te fuseren: er bestaat veel belangstelling bij trainers

buiten de beide verengingen om deze uitdaging aan te gaan. Het sponsorcontract met vereniging en Stichting

Topvolleybal Orion wordt op 17.1uni a.s. getekend. De Stichting Topvolleybal Orion maakt de naam van de

nieuwe sponsor bekend.

Roel Booy adviseert om plaatsing van teams tijdig met de Nevobo te regelen. Hennie van Haarlem deelt mee

dat er afspraken zi.1n gemaakt met de Nevobo over het meespelen van jeugd in de seniorenteams:

jeugdleden van Orion kunnen meespelen bij Orion, Huevo-jeugdleden blj Huévo. Het moet nog administratief

geregeld worden dat het komend seizoen de jeugd lid kan blijven van Orion, dit om te voorkomen dat alle

jeugdleden twee keer moeten worden overgeschreven. De Nevobo denkt positief mee.

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan Paul Löwenthal, Hennie van Haarlem en Maarten Brinkhof voor hun

grote inzet het afgelopen seizoen om te komen tot het samengaan van de jeugdafdelingen. Het document

over de samenvoeging van de beide jeugdafdelingen is te downloaden via de website van Huévo

(www.Huevo. nl)

Truus Radstake informeert of de schulden van Orion geen obstakel zullen zijn bij de fusie. De voorzitter deelt

mee dat dit natuurlijk een aandachtspunt is dat de werkgroep, die de totale fusie gaat voorbereiden onder de

loupe zal nemen. De schuldenpositie zal zichtbaar gemaakt worden en er zullen afspraken over gemaakt

moeten worden. Gelukkig kan de vereniging Orion door de nieuwe verenigingssponsor de oude schulden de
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NOTU LEN EXTRA LEDENVERGADERING

komende jaren volledig afdekken, zodat er weer sprake is van een normaal draaiende en financieel gezonde

vereniging.

Rob Buitino zou graag willen weten wat er gebeurt als Huevo nee zegt tegen de fusie. De voorzitter antwoordt
dat het bestuur van Orion dan op de 16 juni een crisisberaad zal houden met als insteek het terugdraaien van de

voorbereidingen bij de jeugd.

Rob Buiting zou dit zonde vinden, hoewel hij persoonlijk de fusie minder snel zou willen. De voorzitter herhaalt
dat een snelle beslissing bij fusies nodig is en wljst daarbij op de door Huévo aangebrachte nuanceringen op de

duidelijke intentieverklaring van vorig jaar. Orion wil nu een ja of nee en stelt duidelijkheid voorop.

Erik Veenstra informeert welke scenario's er zijn als Huévo nee zegt, De voorzitter zegt dat het bestuur geen

scenario's achter de hand heeft. De voorzitter brengt vervolgens het voorstel in stemming om met ingang van

het seizoen 200412005 de jeugdafdelingen van Orion en Huévo te fuseren onder de naam Huévo en met ingang

van het seizoen 2005/2006 te komen tot een volledige fusie van beide verenigingen onder de naam Orion, zoals

neergelegd in de verklaring met aanvullende voorwaarden.

De vergadering stemt unaniem voor het voorstel.

3. Rondvraag

Roel Boov informeert wanneer de begroting 200412005 door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Dit zou

formeel voor de zomervakantie moeten gebeuren. Jos Pasman deelt mee dat eerst de beslissing op de fusie

wordt afgewacht. Op de 3e dinsdag in september zal de eerstvolgende ledenvergadering plaatsvinden met als

agendapunten de begroting voor het seizoen 2004/2005 en de exploitatierekening 200312004, alsmede de

afhandeling van de oude schulden.

Roel Boov merkt naar aanlelding van een artikel in de Gelderlander van hedenmorgen op het verwarrend te

vinden dat de Stichting Topvolleybal Orion een subsidieaanvraag indient bij de gemeenteraad voor het stimuleren
van breedtesport. Tevens wijst hij bij deze gelegenheid op het belang van politieke vertegenwoordigers in de

gemeenteraad met een sportprofiel. Hij adviseert de leden van Orion om daar bij de komende verkiezingen in

november op te letten.

De voorzitter zegt toe contact op te nemen met de Stichting Topvolleybal Orion over de subsidieaanvraag,

Roel Booy informeert naar de stand van zaken van het beleidsplan. Deze ls op jeugdniveau uitgewerkt. Verdere

uitwerking hangt nauw samen met de komende fusie en zal als opdracht meegegeven worden aan de te
formeren werkgroep.

Roel Booy vraagt zich af of de Vriendenclub van Dames I nog bestaat. De voorzitter deelt mee dat de begroting
van Dames I voorziet in een eigen bijdlage van het team. Het afgelopen seizoen was er sprake van knelpunten,
maar dit is gelukkig op een goed manier opgelost, Dit heeft tevens een omslag teweeggebracht, waardoor de

speelsters van Dames I de afgelopen maand enthousiast een specifieke actie hebben uitgevoerd, waardoor het
financiële gat in de begroting van het huidige seizoen gedicht kon worden, maar tevens een kleine reserve is

gecreèerd voor het volgende seizoen,

Roel Boov informeert naar de betaling van de sponsorcontracten van Dames 2. Jos Pasman deelt mee dat een

aantal sponsors wel betaalt, een aantal sponsors niet betaalt en dat een aantal sponsors failliet is. Orion zal

overgaan tot incassomaatregelen voor de sponsors die niet betalen.

Bas Bloem attendeert iedereen op het beachvolleybaltoernooi dat op 26 juni zal worden gehouden bij de

zandwinning te Netterden. Iedereen is welkom en het wordt mooi weer.

De voorzitter constateert dat er geen rondvragen meer zijn en sluit de vergadering.
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maandag
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Turnzaal
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Turnzaal
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Bas Bloem
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Itamar Stein

Itamar Stein

Goran Aleksov

Daan Krijnen

Daan Krijnen

Daan Krijnen

Anjo Sanders

Anjo Sanders

Hugo Slutter

Hanneke Bloem

Hanneke Bloem

?

Hans Albers

Gera Hendriks

20.00-22.00

17.00-19 00

18.30-20 00

18.45-20 15

19.00-20 30

18,45-20 15

20,45-22.15

20.30-22.0A

20.00-22.04

20.30-22.00

2t.00-22.30

19.30-21 30

20.00-22 00

19.30-2 1.30

19,30-2 1.30

19,30-2 1.30

20.30-22.00

1 9.00-20.30

1 8.30-20.30

20.45-22.15

19.00-20.30

19.30-21.00

JONGENS C2

Kimon Alexiou

Robin van Amsterdam

Niels Bakhuis

Matthijs Hendriks

Luuk Leijtens

Bram Schledoorn

Frank Vlug

Jeroen Vredegoor

uur

uUr lncl. aanvulling jeugd

uur

uur rijd kan nog iets wijzigen

uur

-ur t,]d kan nog iets wijzígen

uur

uur

uur

uUr tild nader af te stemmen

UUT

uur

uur

UUT

uur

uur

uur

uur

uur uitwijk bij thuiswedstrijden heren S

uur

uUr tijd nader af te stemmen

uur

ATTENTIE!: DIT SCHEMA IS DUS VOORLOPIG, WIJZIGINGEN ZIJN NOG ALTIJD MOGELIJK
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VOORLOPIGE TEAMIN DELING

MEISJES

METSJES C3 (SELECTTE)

Mieke Bloem

Nienke Dekker

Tarah Bolk

Kelly Rijkse

Majelle Nas

Lotte Elich

Merijn de Ruijter

Daphne Schepers

Inge Harmsen

ORION D4, GETRAIND DOOR

HANNEKE BLOEM

tvlaika Radstake

Liny Volkers

Laura Bloem

Anke Bloem

Linda Buiting

Rosanne Simmelink

Puck Berenbroek

Arlet v.d. Berg

Rienke Bloem

JEUGD

Het rooster van de jeugd is nog niet klaar op dit moment.

In ieder geval zal er op zaterdagochtend 21 augustus een bijeenkomst zijn voor alle jeugd waar o.a. definitief
schema bekend wordt gemaakt. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere activiteiten. Hou deze ochtend van 10,0O

tot 12.O0 uur dus vrij. Nadere informatie hierover volgt o.a. via de website van Huévo (www.huevo.nl).

MEISJES C4

Marijke de Bar

Lotte Bergervoet

Michelle lolie

Freke Winkelman

MEISJES C5

Sharon Cornielje

Roann van Os

lennifer Tolkamp

Jasmin Zonneveld

Manon Kolk

Nikki Loef

Ilse Jansen

N ieuwe sen iorentea ms

Behalve de teams die nu ingedeeld zi1n, zijn er nog twee

selectie meis;esteams die dit jaar bi.l de senioren gaan

spelen:

HUEVO D2 GETRAIND DOOR

MARCEL LAAN EN KAREL

MOLLEVANGER

Anke Pons

Sanne Pons

Esmee Steijntjes

Noortje Hartman

lvlyrna Kerkhof

Lieke Raben

Sanne Visser

Maureen Roudijk

Lotte Hobbelt

Louise Kuiperij

Orion Expres
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JEUGDCOMMISSIE HUÉVO/ORTON

ORGANISATIESCH EMA

ACTIVITEITEN COM MISSIE
. Grote Clubaktie

. 
(coördinatie Anneriek Meijer)

ïECHNISCHE COMMISSIE
. Technisch coördinator

(Henri Geerdink)

. Jongenslijn

. Meisjeslijn A/B

JEUGDRAAD

WEDSTRI]D
COM MISSIE

A\r

i*"
Wedstrijdsecr./
PR-zaken
Orion

Penningmeester
Huévo

(Marion Meulman)

COM MISSIE J EUGDCOORDINATIE
(Voorlopig via TC-mensen)

. longenslijn A/B/C

. Meisjeslijn A/B/C

. Mini's niveau 4, 5 & 6
o Circulatieniveau 1, 2 & 3

OUDERRAAD

COMMUNICATIE/
SPONSORING
. Nieuwsbrief

(Ben Menting)

a ...,..

(Jorinks Simmelink)

Meisjeslijn C

(Lidy Jansen)

Mini/Circulatielij n

(Kim Wolswijk a.i.)

.,

Trainers

Hulptrainers

coaches

'\v
Wedstrijdsecr./
PR-zaken
Huévo

juni 2oo4 11

JEUGDBESTUUR
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] EIJ GD CO M MISSIE HU EV A/O RIO N

TAKEN PER COMMISSIE:

Jeugdbestuur:
- aanspreekpunt besturen Huévo en Orion

- budgetverantwoordelijk

- verspreiden correspondentie
- verantwoordelijk uitvoeringjeugdbeleidsplan
- contacten met gemeente

v i a/ n a m en s m oed e rve ren ig i n g e n

- verzorgen trainerscontracten

- contact nevobo

v i a/ n a me n s m oed e rve ren i g i n ge n

- contact andere verenigingen

in overleg met moedenrerenigingen
- vergadering jeugd & ouders

Technische commissie:
- maken en onderhouden technisch beleidsplan

- begeleiden van trainers
- zorgen voor geschikte trainers per team
- verzorgen van opleiding voor trainers
- teamindeling maken

- selectiecriteria en procedure vaststellen en

bekendmaken

- overleg en begeleiden doorstroming jeugd naar

senioren

- blessurepreventie

- selectie voor deelname aan rayontrainingen
- plaatsing nieuwe leden

Jeugdcoördinatoren:
- aanspreekpunt ouders

- aanspreekpunt jeugd

- aanspreekpunt kader

- conflictbemiddelaar

- opvang nieuwe jeugdleden

- werving jeugd

- kaderwervingjeugdleden

- kaderwerving ouders

- kaderwerving senioren

- verzorgen attentie bij kampioenschap

- onderhoud en aanschaf materialen

Jeugdraad:
- activiteiten

- f,. -:^ -- dUVICS

Ouderraad:
- advies

Activiteitencom m issie:
- organiseren activiteiten zoals kamp, sinterklaas,

toernooien, disco, bezoeken wedstrijd etc.

- ouder-kind activiteit(en)
- organiseren grote clubactie

Communicatie en sponsoring:
- verzorgen van informatieboekje jeugdleden

- verzorgen van copy voor clubbladen moeder-

verenigingen/eventueel eigen nieuwsbrief jeugd

- verzorgen van jeugdpagina's website

moederverenigingen

- zoeken van sponsors

v ia moed erve re n i g i ng en

- contact onderhouden met sponsors

v i a m oed ervere n ig i n g e n

- contacten met pers

v i a moed e rve ren i g i ng e n

Wedstrijdcommissie
in samenwerking met moederverenigingen

- scheidsrechters

- materiaal

- tenue

- opgave competitie
- opgave minitoernooien

opgave voor open clubkampioenschappen

aanvragen accommodatie en zaalindeling

zaalwacht

juni 2OO4 13
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JEUGDCOMMISSIE

TAKEN PER COMMISSIE:

Voor de overgang in de 1e jaren wordt voorgesteld

om van beide verenigingen een afgevaardigde te

benoemen die in het jeugdbestuur plaats neemt om

het integratieproces te ondersteunen

Professionele (tech nische) ondersteu nin g bl ijft
streven; om de functie van Technisch Coördinator

in te vullen is als kandidaat Henri Geerdink naar

voren geschoven. Henri heeft geen binding met

Orion of Huévo en is derhalve als onafhankelijke in

te zetten.

Taken technisch coordinator
(techn ische com m issie)
. Voorzitter van de technische commissie
r Werven van jeugdtrainers en coaches

o Aanspreekpunt voor jeugdtrainers en coaches
. Verzorgen van opleiding voor jeugdtralners en

coaches

. Houden van trainersbijeenkomsten / clinics

. Maken, aanpassen en uitvoeren van technisch plan

. Opstellen begroting van technische commissie voor

bestu u r

o Verzamelen interessante informatie over volleybal
. Contacten met andere verenigingen en Nevobo

r Verantwoordelijk voor het selectiebeleid en

teamindelingen
. 

, Overleg met senlorenlijn over doorstroming
. Verdelen van de zaaluren

. Informeren van ouder(s) en/of verzorger(s) over
prestatielijn

. Opgave voor rayontrainingen / volleybalschool

verzorgen

Ka m pioenswedstrijd

Meisjes 83

Zaterdag 17 april moesten wij, meisjes 83, een

kampioenswedstrijd spelen tegen Reflex 82 in

Duiven.

Wij hadden genoeg aan twee gewonnen sets om

kampioen te worden. Reflex moest met minstens 3-

1 winnen om kampioen te worden.

Gespannen begonnen de meisjes, aan beiden kanten.

aan de wedstrijd.

De eerste set verloren we hopeloos met 25-8. In de

tweede set ging het bij ons beter lopen en wonnen we de

set.

De derde set werd heel spannend. Het publiek begon zich

meer te roeren/ met grote trommels. lYaar de meisjes op

onze bank gingen ook steeds harder schreeuwen. Bij de

stand 23-23 kregen wij de opslag. Na twee goede

opslagen van Esther hadden we onze fel begeerde 2

punten binnen en waren we KAMPIOEN.

Na een vreugde dans hebben we de wedstrijd
uitgespeeld. We hebben wel de wedstrijd verloren met 3-

2, maar dat mocht de pret niet drukken.
Na de wedstrijd kregen we de beker en werden we door
iedereen gefeliciteerd.

Het was een zeer spannende en sportieve wedstrijd.
ïerug in Doetinchem werden we opgewacht door de

voorzitter en jeugdcommissie. De meisjes kregen een

bon van ijssalon Fri0l en ik een bos bloemen.

Bij deze wil ik de meisjes, Ezgi, Kismet, Jozien, Joyce,

PÖlen, Imana, Esther, Willeke en Eleonore, een

compliment geven met het behaalde succes.

Pauline Zoethout

juni 2oo4 15

Orion Expres



RECREANTEN

Dames recreanten slaan laatste ballen
van het seizoen
Nu de trainingen erop zatten, konden we ons helemaat laten gaan tijdens het

recreantentoernooi in Varsseveld. ook hier kwamen we veel bekenden tegen

(van andere toernooien, of van heel andere sporten),

We waren ingedeeld in poule B, wat
betekende dat we in eerste instantie 5

wedstrijden moesten spelen. Nadat we
(met behulp van de wedstrijdleidlng)
eindelijk allemaal op het goede veld
staan, kan de strijd beginnen. We spelen
elke keer 1 set van ongeveer 15

minuten. De eerste wedstrijd beslissen
we ruim in ons voordeel : 31-20.
We moeten gelijk de volgende wedstrijd
spelen en we gaan er hard tegenaan.

Helaas kunnen we deze wedstrijd niet
winnen, 23-27. Na de wedstrijd blíjkt
ook nog dat we tegen een verkeerde

tegenstander hebben gespeeld! In
verband met tijdgebrek kunnen we de

wedstrijd niet over spelen en de

wedstrijdleiding beslist wat er met de

uitslag gebeurt.

Na deze 2 wedstrijden hebben de

meesten van ons even rust, maar Anja
moet een wedstrijd fluíten. Vanuit de

kantÍne, met een kop koffie in de hand,

volgen wij haar verrichtingen en het ziet
er wel goed uit, Nog een vrije wedstrijd
en dan moeten we weer aan de bak,

De rust heeft ons goed gedaan en we

winnen weer zeer overtuigend: 32-18!
We mogen weer even uitrusten en

beginnen dan aan onze laatste twee
wedstrijden in de poule. We komen deze

keer niet helemaal lekker in ons spel en

moeten toestaan dat onze tegenstander
met de eer gaat strijken: 25-35.
Onze laatste tegenstander hebben we al

eerder met groot verschil zien verliezen
en dat sterkt ons vertrouwen. Ons spel

klopt, zíj maken veel fouten en dan lijkt
een kwartier wel erg lang te duren. We

winnen met 42-72.
Dan ben ik aan de beurt om een wed-
strijd te fluiten en gaat de rest zich in

de kantine voorbereiden op een mogelij-
ke volgende ronde. Drie wedstrijden la-

ter zijn alle poules uitgespeeld en heeft
de wedstrijdleiding de punten geteld,

We zijn 2e in onze poule!! Dat is op zich

al een feestje waard. Maar nu moeten
we dus nog twee wedstrijden spelen.
Eerst tegen de nummer 1 uit poule A.

De pep is er een beetje uit bij ons en we

verliezen met 29-21. Dan moeten we

tegen de nummer 1 uit poule C. Vast
besloten ons niet te laten kennen, keren
we strijdlustig terug in het veld. Dat
mag echter niet meer baten. En als Ger
dan uitvalt met een pijnlijke schouder en
Astrid in de laatste 3 minuten haar
ketting nog af moet doen, is het ge-

beurd, Ook deze verliezen we, met 20-30
Snel onder de douche en rond 0.00 uur
zit iedereen weer fris gewassen in de

kantine, voor de einduitslag en

prijsuitreiking. In onze poule waren we

2e, maar van de 16 deelnemende teams
zijn we 5e geworden, Een waardige

afsluiting van het seizoen, vinden we!

En het levert ons wel een waardebon

van 7 euro op (te besteden in de

ka ntine) ! !

Fijne vakantie en tot volgend seizoen,
Annemieke van Ipenburg

Vanuit de herenlijn
Direct na afloop van de competitie werd
een begin gemaakt met de voorbereiding

op het nieuwe seizoen. Eerder kondigde
ik al aan, dat getracht zou worden om
de jeugd te laten doorstromen. Met vijf
jonkies in heren 2 is dat gelukil Samen
met vijf ervaren krachten gaan zij in de
promotieklasse spelen en zullen worden
getraind door Goran Aleksov,

Ook het nieuwe heren 3 is gevuld met
jeugd, zij promoveerden zelf naar de

tweede klasse en zullen daar flink aan

de bak moeten. Dit team wordt eveneens
onder handen genomen door Goran.

Heren 4 kent in heren 1 nieuweling

Itamar Stein hun trainer. Hij volgt Rob

Buiting op, die in heren 2 gaat spelen.

Heren 5 bestaat komend seizoen uit de

oudjes van het roemruchte heren 3

team. Zij geven wat ruimte aan de
jeugd, maar staan zelf te trappelen om
(weer) hogerop te kunnen. Heren 6 blijft
grotendeels ongewijzigd en zet dus weer
een jaar extra ervaring in! Datzelfde
geldt voor heren 7, zij blijven elkaar ook
trouw komend jaar.

Dan kent Orion sinds jaren weer een

heren B team. Vincent vd Steen komt
met een compleet níeuw team compe-
titie spelenll Samengevat mag gesteld

worden, dat we er goed voor staan:
maar liefst twee teams meér ín de regio
competitie en gelukkig mogelijkheden
voor de jeugd om door te stromen en

onder bekwame trainers te trainen.
Op donderdag 10 juni jl. kwamen
vertegenwoordigers van deze teams bij
elkaar om het nieuwe seizoen te
bespreken. Er bestaat een mogelijkheid
dat de namenlnummers van de teams
nog veranderen of dat er zelfs nog een

team een klasse hoger wordt ingedeeld
Ín het geval van terugtrekken van
andere verenigingen. Door de goede

resultaten bij de opvullingswedstrijden
staat Orion bovenaan het lijstje. Ik houd
jullíe op de hoogte. De trainingen
starten weer in de week van maandag
23 augustus.

Herenlijncoördinator Bas Bloem
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DAG 1: woensdag 19 mei

Eindelijk was het dan zover......
Wij gingen naar ltalië!
Om 6 uur moesten we bij McDo-

nalds zijn. Nadat de'begeleiders'

koffie gedronken hadden, gingen we

op pad. De reis verliep voorspoedig

op een 'klein'oponthoud bij de

Gotthardtunnel na. De Zwitserse

wegenwacht (knappe vent) moest

er aan te pas komen om een van de

auto's verder te helpen. Opgeluchte

gezichten alom toen het gezelschap

weer compleet was. Na een plas-

pauze gingen we snel verder, want

intussen waren we al 11 uur

onderweg.

De laatste anderhalf uur richting

Italië waren het zwaarst, maar we

hadden het uitzicht mee, Rienke

heeft nog nooit zoveel bergen,

sneeuw en watervallen gezien!

Uiteindelijk kwamen we aan bij

onze bestemming: (oom) Hans

Bloem, Monvalle- aan het Lago

Maggiore. Bij deze bedanken we je

nóg een keer! Het eten was simpel,

maar lekker (soep in 2 smaken en

broodjes knakworst) en verzorgd

door Astrid en Jorinca. Na het eten

maakte iedereen het zich

,§

H uévo/Orion meisjes M 81........r

Op uitnodiging van A.S.C,E Pallavolo Ispra

konden we een toernooi (het 9e

Schumantoernooi) spelen in de omgeving

van het Lago Maggiore!

"'€ ;-:§ i&r
- r2"'--

gemakkelijk op de slaapkamers,

want we waren moe!

Morgen zijn we weer fit en klaar

voor het volleybal!

DAG 2: donderdag 2O mei -

Hemelvaartsdag (onbekend in

Italië)

We zijn vandaag in Laveno in een

soo( kabelbaan geweest die nog

het meest op hangende emmeftjes

leek.

De kabelbaan ging naar 1800 meter

hoogte. Zelfs de meiden met

hoogtevrees gingen mee, wat

achteraf nog een paar leuke

momenten opleverde (hevig gillen

en op de bodem van het emmertje

zitten). Puck en Anke zaten de boel

lekker op te jutten! De echte

binken, André, Rienke, Laura,

Rosanne en Trudi gingen lopend

naar beneden, wat nog een heftige

afdaling was. Nog dagen later was

de spierpijn aanwezig bij die 5. De

rest koos voor de makkelijke

afdaling: per kabelbaan en daarna

Italiaans ijs eten op het terras in de

zon. Lindy deed hevig haar best om

niet op de foto te komen.

Astrid had een prachtig t-shirt voor

iedere volleybalster geverfd en dat

werd onze presentatiekleding !

's Avonds mochten we in een

tropisch warme zaal met slechte

akoestiek een potje volleyballen,

Stickers en herinneringsmedailles

werden door ons overhandigd en we

kregen een sportcap terug.

Komisch was dat er steeds nieuwe

meisjes binnen bleven komen

tijdens de wedstrijd en dat het

team waartegen we waren

begonnen aan het einde van de

wedstrijd kompleet vervangen

w4s...../

toch gewonnen met 2-1. 's Avonds

gingen we pizza eten vlakbij 'ons'

huis.

18 juni 2OO4
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Het licht in de sporthal viel uit door een

vreselijke onweersbui en had even tijd nodig

om weer op te starten.

DAG 3: vrijdag 21 mei

Een uitrust-dagje tussendoor. De

knollen waren even op en het mooie

weer leek het ook even af te laten

weten. Toch konden we onderling

nog een potle beachvolleyballen aan

het strand van het Lago Maggiore.

Ook de liquido di freno werd in
Hanneke's auto vervangen.

's Avonds speelden we in een dorp

verderop, ln Caravate. Het llcht in
de sporthal viel uit door een

vreselijke onweersbui en had even

ti;d nodig oTn weer op te starten.

We wonnen deze wedstri;d met 2-0.

'Thuis' werd een soort bonte avond

gehouden waarbi; Linda en Anne

lekker te pakken werden genomen.

Anne, Rosanne en Laura iieten een

sterk nummer met zang en key-

board horen en een ritmespel bleek

goed voor vreseli;ke lachsalvo's,

DAG 4: zaterdag 22 mei
Slecht ges apen want om 03:00 uur

(l)'s nachts ging er een typisch

ltaliaans autoalarm, wat erg leek op

een kermistune, naast het huis af.

Super irritant. Hanneke dacht dat

die lieve kleine meisjes van ons

team haar een streek flikten, en ze

keek naar "buiten" (door een

spiegel ..,)wat er aan de hand was.

Het bleek de auto van onze

gastheer Hans te zi1n, die helaas

niet te bereiken was omdat hi.l

elders sliep, Andre werd nog wakker

en vroeg hoe laat het was en

draaide zich nog even lekker om.

Een uur Iater hadden Astrid, Jack,

Trudi en Hanneke het alarm pas

onder controle.

Maar goed, om B uur werden we

weer wakker gemaakt om te gaan

shoppen op de markt in Intra, dus

met de boot naar de overkant van

het Lago Maggiore.

Om 12.30 uur moesten we weer

terug zijn omdat we een iunch

aangeboden kregen door de

organiserende vereniging. Prima

geregeld dus!

Na de lunch speelden we een

toernooi met Italiaanse ploegen tot
15 jaar en wonnen we redeli;k

makkeli;k en r,verden zo winnaar

van het 9e Schuman-toernooi. Er

was ook een team van 17-.larigen

die buiten mededing meedeed en

dat bleek de meest interessante

wedstrl.ld te zijn. Hartstikke

spannend, maar Robin serveerde

koelbloedig verder. We verloren nipt

met 2-1, maar de setstanden in de

laatste set waren 16-14, niet

sleeeekt d us.... . De meiden hadden

al snel aansluiting met de Italiaanse

boys en het lied "you're ugly"

schalde over het terrein..,..

Aansluitend aan het toernooi kregen

alle teams een maaltild aange-

boden. De teams werden strate-
gisch tegenover eikaar aan tafel

, ,.: ,trr..: l

.*#-fqt6t*
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gezet, dus het gebabbel in het

Engels kon beginnen,

Ook werd door ons het dansnum-

mer "chacha-slide" nog opgevoerd,

waarbij de Italiaanse meiden ook

lekker meededen. Een erg geslaag-

de afsluiting, nu nog de spullen

inpakken en morgen weer op tijd
wegwezen I

DAG 5: zondag 23 mei

Om 6.30 uur opgestaan en om 8

uur zi.1n we weggereden, op weg

naar huis.

De rit verliep voorspoedig en het

bleek niet overdreven druk op de

weg, zodat we na de nodige stops

rond 20.30 uur weer in Doetinchem

arriveerden. Afsluitend hebben we

ge-bigVlac-t en kwamen de ouders

ons ophalen. Vol verhalen en na de

nodige avonturen kijken we met

veel plezier terug op de trip naar

Ita I ië.

Niet alleen de teamgeest van het

meidenteam was tóp, ook de bege-

leiding vormde een prima teaml

Allemaal harteli;k bedankt: Jack,

Astrid, Jorinca, Andre en Trudi!

Ook bedanken we:

Assurantiekantoor Hunting, Lucy's

Hairstyling, Optiek Evers, Gemeente

Doetinchem en High GIoss voor hun

bi;drage aan de reisl

Hoogstwaarschijnlijk willen een

Italiaans jongens en meislesteam

(onder de 15 jaar) in september

naar Nederland komen, ook zij

hebben de smaak van de

uitwisseling te pakken ! Wordt

vervolgd?

Hanneke, Laura, Rienke, Puck

en Anke.

-tEr
Coach

Hanneke

Bloem

t*:Iw-
x

h

De meiden

al snel
aa nslu iting
met de
Ita Iiaa nse
boys
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JEUGDLIJN

Seizoen zit er op
Op dit moment zitten alle trainingen

er op en zijn de plannen voor

komend seizoen al aardig

vormgegeven. Dinsdag 7 juni en

maandag 14 juni zijn de Ieden-

vergaderingen van Orion en Huévo.

Deze zullen bepalend zijn voor

komend seizoen en of de

voorgenomen teamindelingen en

samenwerkingsverbanden ook

voortgezet worden. Bij het schrijven

van dit stuk zijn de vergaderingen al

geweest. Ik hoop dat we de fusie

verder door kunnen zetten,

Afgelopen jaar heeft het zijn vruchten

afgeworpen. Jongens A1, meisjes 82 zijn

kampioen geworden, mede door de

bredere groep. MCl kwam dicht in de

buurt. l,4eisjes B3 was geen combinatie-

team en hebben ook het kampioenschap

binnen gehaald. Bi; de jongens waren er

twee C-teams, daarmee waren we bin-

nen de regio een uitzondering. Er was

nog één vereniging met een JC2 en ver-

der niet, Het nadeel was dat deze teams

ook in de zelfde competitie spelen als de

C1 en mede hierdoor niet al teveel

punten haalde.

Het komend seizoen zal zéér waarschijn-

lijk opgestart worden met een gezamen-

lijke bi;eenkomst in één van beide sport-

hallen. Hier zullen de definitieve teamin-

delingen en trainingstijden bekend

worden gemaakt, hopelijk ook al alle

tra i ne rs/coaches.

De datum voor deze bijeenkomst is:

zaterdag 21 augustus 2004
10.00-12.00 uur.

Noteert u deze

bijeenkomst in

uw agenda en

het is zéér wen-

seli;k dat in ieder

geval van elke

jeugdspeler 1

ouder aanwezig

is. De bedoeling

is dan ook om

voor de jeugd

een clinic te

geven en ouders

@@r
GE=

't=i'..'..l.,,li.i'l§§rll'lrK
uitleg te geven over het wat en hoe

binnen de vereniging.

Op dit moment is de gemeente nog niet

zover dat zij uitsluitsel kunnen geven

over het gebruik van de sporthallen.

Houdt u voor actuele informatie de

website van Huévo en mogelijk de

verenigingspagina van Orion op teletekst

van stadsW in de gaten.

Ook voor komend seizoen zijn wij nog

op zoek naar mensen die willen coachen/

training willen geven of andere functies

willen vervullen.

Wilt u wat betekenen voor de vereniging

waar uw eigen kind deel van uitmaakt?

Meldt u dan bij één van de jeugdbestu-

ren van de beide verenigingen.

Rest mij jullie allen, namens de jeugd-

commissie en alle trainers/ coaches nog

een heel fijne vakantie toe te wensen

met veel mooi weer en hopelijk veel

beachvolleybal, zodat we je na de

vakantie weer in blakende conditie

mogen begroeten.

Maarten Brinkhof
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bclastirlgadviseuÍs

Uw persoonlijke wensen
zTjn het vertrekpunt voor
ot].ze dienstverlening.
Wij kunnen u optimaal van dienst zijn rnet:

Maatwerk in Keclame

* G evelreclame * Recl ameb oràen * 
D rukw erk

. ó ew egwijzerin7 - (D eàrijfe)kleàing * O raveerw erk

T el (O31 4-366432) em u à e ei gn @ ch ell o.nl
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Doetinchem
Elnrneloord

Giesbeek

Gouda

Kampen
Leidschendam

Oirschot
Urk

Warnsveld
Zwollc:

. Administratieve dienstverlening.

. Het verzorgen van de

. Het samenstellen van en de controle op
de jaarrekening.

. Het opstellen van de belastingaangiften
en het geven van fiscale adviezen
(ook voor particulieren).

. Totale begeleiding van de
onderneming op financieel, fiscaal
en bedrijfseconomisch gebied.

. Waardebepaling van bedrijven.

Bel voor een vriiblijvende afspraak
met de Kab in uw regio.

Cildenbroederslaan 4
Postbus 196 - 7000 AD Doetinchem
Telefoon (0314) 37 70 00 - Fax (0314) 37 70 05
Email lnfo@kabdoetinchem.nl

Uitmaat 25 - 6987 ER Giesbeek
Postbus 107 - 6980 AC Doesburg
Telefoon (031 3) 63 27 0Q - Fax (0313) 63 27 27
Email lnfo@kabgiesbeek.nl

Lage Weide 9 - 7231 NN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 6'1 10 - Fax (0575) 52 61 25
Email lnÍo@kabwarnsveld.nl

KAB - VERSTAND VAN ZAKEN



Stichting Topvolleybal Orion

D.O.C.STAP hoofdpartner voor drie jaar

DoOoCoSTAP treedt per I augustus voor een periode van drie jaar

aan als de hoofdpartner van Topvolleyba! Orion. De Doetinchemse

particuliere onderwijsinstelling lost daarmee de beveiligingsfirma

Protect Eye uit De Meern af. Protect Eye zette zijn naam precies één

seizoen voor Orion. Komend seizoen gaat het topteam als

D.O.C.STAP Orion de competitie in.

De aflossing van de wacht werd

bekendgemaakt tijdens de gecom-

bineerde Business Sociëteit en Het

Achterhoekse Radio Theater van

Optimaal FM in zaal Hart van

Doetinchem op donderdag 17 juni.

Scheidend hoofdpartner I,4arcel

Gotjé van Protect Eye kondigde

aan, dat zijn bedrijf als partner be-

slist wel verbonden blijft aan Orion.

,,Ik geloof absoluut in Orion en vind

het fantastisch dat er een nieuwe

hoofdpartner is gevonden," liet hij

bij de overdracht weten,

Gotje overhandigde Geert Teunissen,

directeur y3p PoQrf .§TAP, een

wlssellijst met de affiche voor de

eerste wedstrijd van het nieuwe

seizoen. Daarop prijkt uiteraard

voor de eerste keer de naam van de

nieuwe hoofpartner.

EXPERTISE

DoOoCoSTAP gaat er als nieuwe

hoofdpartner vanuit, dat de steun

ook wat oplevert. ,,Wij hebben het

Graafschap College achter ons en

profiteren van elkaars expertise. De

combinatie van regulier onderwijs

met ons gespecialiseerd aanbod

werkt geweldig. Zonder de mede-

werking van het Graafschap College

zou dit partnerschap niet mogelijk

geweest zijn," aldus Geert

Teu n issen.

.DRUK BAASJE'

Teunissen is in de Achterhoekse

sportwereld beslist geen onbeken-

de. Zestien seizoenen lang was hij

de linkerspits van Concordia-Wehl.

Vier seizoen knoopt hij daar nog

aan vast in zijn woonplaats Silvolde,

zo meldt De Gelderlander.

Op jonge leeftijd haalde hij al zijn

papiertje voor sportleerkracht en

trainde hij de vrouwen van FC

Gelre. Het niet te stoppen 'drukke

baasje' rondde tevens vijfmaal de

triathlon van Almere af en zette een

tijd van 2 uur 40 weg in de mara-

thon van Rotterdam.

Bij Orion draait Teunissen met zijn

bedrijf al jaren achter de schermen

mee, Hij introduceerde er het top-

sportpaftnerplan S3TD. Sport, spon-

soring en support voor Topsport

Doetinchem. Ook regelde

PrQrfo§ftrP in 1998 de presentatie

van Nefit als hoofdsponsor en sinds

twee jaar wordt administratieve

ondersteuning verleend.

Teunissen ondersteunt de komende

drie jaar het Doetinchemse topvol-

leybal, maar verwacht er ook wat

voor terug. De grotere bekendheid

die zijn bedrijf hoopt te krijgen zal

ongetwijfeld de belangstelling voor

de keur van opleiding die

DoOoCTSTAP biedt doen toenemen.

CONTINUÏTEIT

Directeur Jos Tiemessen van

Topvolleybal Orion ziet in de drie

jaar dat DoOoCoSTAP zich aan de

club verbindt een langdurige

periode van continu'iteit voor zich.

Tijdens dezelfde bijeenkomst

maakte voorzitter Joop Burgers zijn

aanstaande vertrek bekend.,,lk
draag komend najaar mijn taak

over aan een ander. Ik kan nog niet

zeggen wie, want ik ben nog in

onderhandeling," aldus Burgers.

Joop Burgers was gedurende twee

seizoenen de stuwende kracht

achter de raad van bestuur van

Topvolleybal Protect Eye Orion. Het

feit dat hij eerder zelf een kwart

eeuw balde bij de club was voor

hem mede de aanleiding om 'eens

wat terug te doen'. En wel in de

vorm van het beschikbaar stellen

van zijn kennis op bestuurlijk en

financieel gebied.

Joop's vertrek komt niet als een

verrassing. In een interview eerder

in dit blad gaf hij al aan op zoek te

zijn naar een opvolger. En wel naar

een jonge man of vrouw. Naar een

sportief iemand met visie. Zelf gaal

hij verder met de stimulering van

de breedtesport.
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Het Achterhoekse Radio Theater

Klimaat to psport

moet beter
Topsport en Topsport Volleybal stonden donderdagavond 17 juni centraal in

het live radioprogramma van Optimaa! FM. Onder de titel Het Achterhoekse

Radio Theater kruisten Marcel Sturkenboom, directeur topsport NOC*NSF,

Appie Krijnsen, trainer/coach Protect Eye Orion, George de Jong, voorzitter
Topsportplatform Achterhoek, en Joop Burgers, voorzitter Stichting

Topvolteybal Orion, de degens. De discussie stond als altijd onder leiding van

Geert Teunissen, directeur van de nieuwe hoofdpartner DoOoCoSTAP, en

Toine de Ruiter van OPtimaal FM.

Het klimaat voor topsport is niet

goed in Nederland. Wie boven het

maaiveld uitsteekt, wordt afgeremd

in plaats van gestimuleerd. Het

meest treffende en tegelijk bedroe-

vende voorbeeld daarvan wQ§-wel

het gedoe rond het dragen van de

Nederlandse vlag bij de vorige

Olympische Spelen. Daar was toen

niemand voor te vinden!
1

Toch zit er ongelooflijk veel talent

onder de Nederlandse jeugd, ook in

de Achterhoek. Vooral de scholen

moeten de spott serieus nemen,

Een aangezien de rijksoverheid het

financieel laat afweten is samen-

werking met het bedrijfsleven meer

dan ooit noodzaak,

Dat waren de voornaamste

De nieuwe hoofdpartner Geert
Teunissen (geheel rechts) in

gesprek met onder meer enkele
spelers uit het topvolleybalteam

conclusies uit de geanimeerde

discussies rond de tafel in het Hart

van Doetinchem. Feitelijk kon wel

gesteld worden, dat de deelnemers

het in grote lijnen met elkaar eens

waren, Toch was er genoeg stof om

een uitzending van twee uur te

vullen zonder al teveel in herhallng

te vervallen.

De deelnemers konden er ook hun

persoonlijke (sport)achtergrond

kwijt en de zangeressen Sandra

Vanreys en Els Bakker knooPten de

pauzes enthousiast aan elkaar met

country en smartlap. Ook een jonge

dansgroep van Bertha Huls, winnaar

voorronde Open Podium 2004, trad

kort maar verrassend op. De zaal

was afgeladen vol en de uitzending

werd voorafgegaan door een als

altijd goed bezochte bijeenkomst

van de Business Sociëteit, waar de

partners van Orion elkaar van tijd

tot tijd ontmoeten.
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Marcel Sturkenboom: ,,De overheid trekt

haar handen steeds meer af van de sport"

OVERHEID

It4arcel Srr--e-:::- ^o: -É: oo-

^i!^^ r^!ELq --- ---:-- =i 
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e' s, -< -=: . -:ege'veel gesport

- : ::-l:: :=- , - ,e, Dàr OeeO je

=-: 
' -=: ,..s ,n d e ti;d nog goed

-..orO neren met een studie." Als

Je over topsport spreekt, kilkt
Marcel liever naar de Olympische

Spelen deze zomer in Athene, dan

naar de Europese kampioenschap-

pen voetbal in Portugal.,,ln

Portugal loopt het de spuigaten uit

met al die publiciteit rond de ver-

schillende ploegen. Daar gaat het

niet eens meer over topsport."

Hi.; constateert ook, dat de overheid

haar handen steeds meer aftrekt
van de sport. En sportstaatssecre-

taris Clemence Ross, nota bene uit

de Achterhoek, kan weinig uit-

richten tegen de zwaargewichten

Balkenende en Zalm. Joop Burgers

vult aan: ,,Ross kiest niet, ze steekt

haar nek niet uit. Helaas, de

staatssecretaris drijft mee op de

ellende van dit kabinet."

Volgens Marcel Sturkenboom moet

er flink gernvesteerd worden in het

vaderlandse sporttalent. Alleen dan

kan men langzaam toewerken naar

.-. to p,

ONDERWIJS

, .:: " : ^ ^:: onderwijs doen voor de
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'Landelijk Overleg Ondeni,t;s en

Topsport', maakt de combtnatie van

topsport en studie in het voortgezet

onderwi;s mogeli.1k. En wel ook in
de Achterhoek. George de Jong

daarover: ,,Er wordt te snel gezegd:

ga maar naar de lootschool in

Arnhem of Enschede. Kan niet,

lange reistijden is het slechtste wat

;e deze kinderen kunt aandoen."

BREEDTESPORT

Het stlmuleren van sportbeoefening

in clubverband voor zoveel mogelijk

Nederlanders is de definitie van de

een beetle mistige term 'breedte-

sport', Daarop gaat scheidend

voorzitter Joop Burgers zich in de

Achterhoek richten. Hi; denkt aan

het bi.leenbrengen van sportvere-

nigingen en scholen, het houden

van clinics en Jongeren naar de

sporthal te halen. ,,De;eugd heeft

inspiratie en voorbeelden nodig om

enthousiast te worden voor de

sport," zegt Joop.

,,Het wordt al genoeg gezegd:

kinderen worden te dik, hebben te

weinig beweging. Daarom moet je

al op de basisschool met sport

beginnen. Het onderwijs moet dat

onderwerp beetpakken, bi.lvoorbeeld

met buitenschoolse activiteiten,"
vindt Marcel. Appie Kri;nsen is

ervan overtuigd, dat eén uur gym

per dag noodzakelijk is. En

daarvoor moet de vakleerkracht

terug op de basisschool. Een tip van

Sturkenboom: ,,Laat Appie volley-

baltraining geven op scholen."

SPORTTALENTEN

George de Jong gaat zich als voor-

zitter van het Topsportplatform

Achterhoek richten op sporttalenten

in deze streek. ,,Het moet gewoon

mogeli.1k zi;n ook in de Achterhoek

§lrl
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Achterhoek op de kaart zotten."



Het Achterhoekse Radio Theater

,,Als de verenigingen

men een vuist maken

sPOrt OP ni''e--:a :::'-'e-,
't N'oet - =: :: : -- :=: _e .veg moet

, : :::= s.-:.- r s _e net goed doet
- :=:: --- =' :;ei^ heel veel kan-

::- -ll- aa^ siructurele verande-
- - . ' :e ,eugdsport is wel nodig."

3=::ge belooft dat het nlet bij

praten zal blijven: ,,We gaan de

Achterhoek op de kaart zetten vol-

gend jaar met de organisatie van de

wereld jeugd kampioenschappen

voetba | . "

Ook vindt hij, dat het bedrijfsleven

bij de zich terugtrekkende overheid

een serieuze sportpartner kan wor-

den. Er is best geld op te halen,

maar daaraan moet wel gewerkt

worden. Sturkenboom is het daar-

mee eens: ,,Als de vereniglngen

meer samen gaan doen, dan kan

men een vuist maken naar overheid

en bedrijfsleven."

DRIVE

De Brabander Appie Krijnsen was

ooit bondscoach van het Belglsch

nationaal volleybalteam. Zijn ver-

trek ervaart hij als een verademing.

,,De organisatiestructuur is in België

niet echt doorontwikkeld," zegt hij

diplomatiek. In de Achterhoek is dat

anders. Een prima organisatie, on-

dersteund door heel eerlijke men-

sen. Zijn sterke kanten? ,,Ik ben

eerlijk, kan aardig analyseren en ik

heb de drive om resultaat te beha-

len." En voor de spelers van het

topvolleybal in Doetinchem heeft hij

alvast één tip: ,,Besef dat je ook

een beetje entertainer bent. De

mensen komen voor jóu kijken."

Alle forumleden waren het eens met

de stelling, dat het professioneel

management van sportverenigingen

niet buiten de inzet van vrijwilligers

kan. De aandacht zal gericht moe-

ten blijven op het aantrekken van

deze medewerkers. Zonder de hulp

van vrijwilligers zullen evenementen

in de toekomst niet meer te finan-

cieren zijn, En goed aangestuurde

vrijwilligers zijn blijvers.

MISTERY MAN

En tot slot de Mistery Man van de

avond, Gespreksleider Geert

meer samen gaan doen, dan kan

naar overheid en bedrijfsleven."

Teunissen had de spanning erin

gebracht door de 'onbekende gast'

meermalen aan te kondigen. En

jawel hoor: Geert was het zelf en

werd met de microfoon uitgehoord

door directeur Jos Tiemessen van

Topvolleybal Orion.

Geert, In De Gelderlander al voor-

gesteld als een 'druk baasje', om-

armt het volleybal door voor min-

stens drie jaar de hoofdsponsor te

worden. Met het bedrijf waarvan

hij de directeur is D.O.C.STAP wel

te verstaan. ,,Druk baasje? Ach,

het gaat erom de tijd die je hebt

zo goed mogelijk te besteden met

vooral leuke dingen. En dat is

onder meer sport." Meer over de

nieuwe hoofdsponsor elders in dit

blad,

En tot slot van de zeer geslaagde

avond in het Hatt van Doetinchem

had Marcel Sturkenboom, terugko-

mend op de kwestie maaiveld, nog

een primeuftje: ,,Ik wéét wie

straks de vlag draagt in Athene."

Wie dan? Dat blijft voorlopig nog

even een Mistery Man/Woman,

juni 2004
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BESTUURLIJK

C
1. Tijdstip van betaling
:=- - :<:ober: Hele jaar of het eerste haltjaar.
:=- l februari :Tweede halfjaar.

2. Geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lid
wordt per seizoen aan de hand van zijn/haar leeftijd per

30 september bepaald en blijft gedurende het hele

seizoen ongewijzigd.

3. Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2003-2004 bedraagt:

Senioren (18 jaar en ouder) Euro 175

C/D/E/F jeugd (16 jaar en jonger) Euro 102

A/B jeugd (74 t/m 17 jaar)

Recreanten:

Bovenstaande indeling is gekoppeld aan de leeftijds-

indeling van de bond. De clubcontributie wordt voor een

heel jaar of een half jaar vooruitbetaald.

4. Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2003-2004

bed raagt:

Senioren (18 jaar en ouder)

D/E/F jeugd (11 jaar en jonger)

A/B/C jeugd (L2 t/m t7 jaar)

Recreanten en verenigingsleden

Bondscontributie wordt voor een heel jaar vooruitbe-
iaald en is tegelijk met de clubcontributie verschuldigd.

Betaling

::-- -:<eningnummer 93.60.37.318 ten name van

: , : - , =-:. ging Orion bij de Fortisbank te
D:=- -,-=- I =qenen die de vereniging niet gemach-
t)^A ^- : -^-Ugc re:l=- ::: :-:omatische incasso, ontvangen een

acceptgirc ..:- :: contrlbutiebetaling. per acceptgiro

wordt Euro 0,)i - 'eken ng gebracht. Bij een aanma-

ning wordt per keer E"ro 2,50 in rekening gebracht.

6. Uitzonderingen
Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming

van het bestuur vrijstelling van clubcontributie worden

verkregen wanneer men langer dan 3 maanden niet kan

volleyballen. Daarvoor kunt U vooraf een schriftelijk
verzoek indienen bij het bestuur. Voor bondscontributie
kan geen vrijstelling worden verkregen.

7. Beëindiging lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap kan per halfjaar
plaatsvinden, en wel voor 1 augustus of voor 1 januari.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap voor 1

augustus is zowel geen bonds- als verenigingscontri-

butie verschuldigd voor het nieuwe seizoen. Bij het

beëindigen van het lidmaatschap voor 1 januari is

bondscontributie verschuldigd over het gehele seizoen

en verenigingscontributie voor het verstreken eerste

halÍjaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan

uitsluitend plaatsvinden middels een schriftelijk bericht
aan de ledenadministratie. De datum van ontvangst
door de ledenadministratie is bepalend voor de datering
van het bericht.

8. Nieuw lidmaatschap
Voor nieuwe leden is verplicht dat zij (of hun wettelijke
vertegenwoordiger) toestemming geven voor het

automatisch incasseren van de verschuldigde bonds- en

verenigingscontributie. Inschrijving kan op ieder

moment via een inschrijfformulier en kost:

I
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Euro 145

Ëuro 118

Euro 31

Euro 17

Euro 24

Euro 16

Senioren

Alle jeugd

Recreanten

De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de

contributie.

9. Ledenadministratie
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
Ruud Hofland, Einthovenlaan 17, 7OA2 HE Doetinchem

Telefoon 0314-333209

Alle inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de

eerdere contributieregeling zijn goedgekeurd in de

ledenvergadering van 24 maart 20a4.

Euro 10

Euro 7

Euro 7
5,

':
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Voorzitter

Secreta ris

Penningmeester

Recrea nten

Dameslijn

Heren Iij n

Wedstrij d secreta riaat

Acties/Algemene zaken

Jeugdlijn

PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

tel. 323935

emai | : wi mdieleman@tvareclame. nl

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

te1.345363

email : j.emaus@hetnet.n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

te|.341528

email : jpasman@xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

te1.326184

email : roheme@planet.nl

Bert Snippe

Dllleveld 33

7006 TN Doetinchem

lel. 344649 mobiel: 06-10942645

email : bert.snippe@hetnet.nl

Bas BIoem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

te|.341885

email: Bas. bloem@planet. nl

Henk Bazen

Pr. Alexanderstraat 122

7009 AJ Doetinchem

te1.325982

email : hbazen@xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem

te|.341589

email : h. haarlem@wxs. nl

Maarten Brinkhof
Tel. 378264

Annemieke van Ipenburg
email : avanipenburg@hotmail.com

Orion Expres

of ideeën hebt, bedenk

dan eerst bij wie je het

en jij kunt eerder

een antwoord

verwachten.

Handige namen en adressen


