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COLUMN

VOORZITTER

WIM DIELEMAN "Het mooie van

véél vrijwilligers is dat je sémen

véél werk kunt verzetten"

HANDEN

Het mooie van véél vrijwilligers is

dat je sémen véel werk kunt

verzetten. Dat taken overzichtelijk

zijn en blijven. We hebben er zelfs

een spreekwoord voor in het

Nederlands: vele handen maken

licht werk. Zeker nu we voor een

fusie met Huévo staan (onder meer

om het tekort aan kader het hoofd

te bieden) kunnen we die 'vele

handen' goed gebruiken.

Al met al een irritant stukje, hè? Ik

hoop dat je het me vergeeft, maar

het is eigenlijk ook een beetje de

bedoeling. Blijft het misschien

hangen, wordt het wellicht een

gespreksonderwerp en brengt het .1e

misschien tot een telefoontje naar

één van de bestuursleden. Toe, je

kínt het!

So rry !

Ik waarschuw je maar vast. Dit wordt een beetje vervelende

column. Zo eentje waarvan je het gevoel hebt dat je hem al eens

eerder gelezen hebt. Een bekend verhaal dat je ondertussen we!

bijna kunt dromen. Ik zou hem dan ook niet Iezen als ik jou was.

Doe je dat toch, dan bied ik je bij voorbaat mijn excuses aan. Sorry

dus, maar het moet me weer even van het hart. Niet dat ik het Ieuk

vind, hoor, begrijp me goed, ik doe het ook liever niet. Maar zo van

tijd tot tijd ontkomen we er niet aan.

MOMENT

Zo aan het begin van het seizoen is

een mooi tijdstip. Het hoofd leeg,

lekker uitgerust, energie bijgetankt,

Iedereen heeft er weer zin in. Dat is

het moment waarop je moet

toeslaan. Hoewel elk ander moment

gedurende het seizoen ook prima is,

Hoe zou het toch komen dat het zo

moeizaam gaat? Druk, druk druk?

Of gewoon geen zin? Andere dingen

aan het hoofd? Of is het wel handig

zo? Zoon of dochter naar het

volleybal, daar hebben we geen

omkijken meer naar! Misschien is

het wel verlegenheid, schroom of

een drempel die je over moet.

Misschien wil iemand wel, maar

durft hij of zij niet. Zou kunnen, je

weet het gewoon niet.

VRIJWILLIGER
Ik houd het er op dat de

gemiddelde ouder of verzorger of

het gemiddelde Orion-lid geen idee

heeft wat er allemaal komt kijken

bij het draaiend houden van een

vereniging. Van een club als Orion

die jongens, meisjes en volwasse-

nen sportieve gezelligheid, gebor-

genheid en plezier biedt en die ook

nog eens zorgt voor een goede

training/opleiding, Kan ik me alles

bij voorstellen, want dat had ik ook

niet voordat ik bij Orion betrokken

raakte. Sterker nog, ik had er

eerlijk gezegd nog nooit over nage-

dacht, Net als jij. Kun je niemand

kwalijk nemen. Maar ik zou het

mezelf nooit vergeven als ik niet

nogmaals deze gelegenheid in de

Orion Expres zou aangrijpen om

een ieder die dit leest, op te roepen

eens te overwegen zich op te geven

als vrijwilliger. Want zeg nou zelf,

het zou toch onvergeeflijk zijn als

iemand later zou kunnen zeggen

dat hij/zij 'het niet wist'.
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29 september 2O.OO uur
algemene Iedenvergadering Orion
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op woensdag 29 september
aanstaande in de kantine van turnhal Saza op Sportpark Zuid. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:
- Opening

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Vaststelling verslag ledenvergadering B juni 2004

- Financiën seizoen 2003/2004
- Verslag kascommissie

- Begroting seizoen 2004/2005
- Contributies seizoen 2004/2005
- Bestuurssamenstelling/vacatures

- Rondvraag en sluiting

De stukken voor de agendapunten'Financiën seizoen 2003/2004'en'Begroting2004l2005' vind je elders in deze

Orion Expres.

Een nieuw seizoen/
een n ieuw omslag
We beginnen het nieuwe seizoen in meerdere opzichten

heel goed. Elders in deze Orion Expres kun je alles lezen

over onze nieuwe verenigingssponsor Plantina Fit

Vitamines. lt4aar we hebben nog een sponsor gevonden,

ook weer in samenwerking met de Stichting ïopvolleybal

Orion. Met ingang van het seizoen 2004/2005 verbindt

crcerrvrjsorganisatie D.O.C.STAP zijn naam voor drie jaar

aà^' j.ze vereniging en aan het eerste Herenteam. Op het

on'-< aq car net komende jaar de Orion Expres siert, zie je

daai-or sleecs de namen van beide bedrijven

teruEkomen, Oo< op andere momenten gedurende het

serzoen komen ze nog uitgebreid in beeld. Vanaf deze

plek rvillen we, bi.l het begin van onze verbintenis, beide

sponsors harteli;k danken voor hun ondersteuning.

Zaterd ag 4 september
Aanvang 12.00 uur

internationaal
damestoernooi in

sportha I Rozengaa rde

Orion
Longa'59

Astrix Kieldrecht
Martinus

Volco Ommen
Sliedrecht Sport

Stam SoVoCo
PZ Dynamo

SC Emlichheim
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SPONSORING

Pla ntin a Fit
sponsor Orion

De Stichting Topvolleybal Orion, volleybalvereniging Orion en

Ortho Company hebben elkaar gevonden in een sportieve

samenwerking,

Ortho Company, producent en leve-

rancier van voedingssupplementen

en vitaminepreparaten en gevestigd

in Gendringen, zal het komende

seizoen met haar merk Plantina Fit

de shirts van het mannenteam

sieren. Plantina Fit gaat tegelijker-

tijd een nauwe verbintenis aan met

onze vereniging. Elsedien de Groot,

directeur van Ortho Company: "We

kiezen bewust voor ondersteuning

van topsport én van breedtesport.

In Orion vinden we daarvoor in de

regio waarin wi.1 gevestigd zi;n een

prachtlge combinatie die zowel

landelijk als regionaal de juiste

uitstraling heeft."

OPMARS
D anr ^a Fit dat met de sponsoring

'. a ^ O'ton haar naamsbekendheid

vei-3er',', \,'ergroten, rs als merk
L^=^-a^--^^Dez Q =e^ 

Ë:^ 'O'se op-l1ars.

Inn'ricce s ire^.: Ortho Company

l'aa':'o:-c:Ë^ :o< " DL'ts and op

de markt Ook caar- gebruikt een

groeiend aanta mensen Plantina Fit

om het hoofd te breden aan de

dagel .lkse stress, omdat voeding

minder vltamines en mineralen

bevat, om zich te beschermen te-

gen schadeli;ke stoffen, om gezond

oud te worden en om de werk- en

sportprestatie te verbeteren. Ook

onder topsporters mag Plantina Fit

zich verheugen in een groeiende

belangstelling. Om die reden onder-

steunt Plantina Fit een aantal natio-

nale toppers op verschillende

sportgebieden, waaronder tennisser

Sjeng Schalken, de nationale kano-

ploeg, de nationale beachvolley-

ballers en nu dus ook Orion.

UITSTRALING

Voor ons als vereniging brengt de

verbintenis met Plantina en Ortho

Company een paar welkome voor-

delen. Het stelt ons in staat het

fundament onder de vereniglng

verder te verstevigen en bijvoor-

beeld in samenwerking met Huevo

de technische aspecten binnen de

jeugdopleiding beter tot hun recht

te laten komen. Daar staat natuur-

lijk wel wat tegenover. Op thuis-

speelzaterdagen zal de naam

Plantina op verschillende manieren

zichtbaar zijn in Sporthal

Roze ng aa rd e.

Op de shirts van Dames 1 komt de

naam Plantina prominent naar

voren. En op het omslag van de

Orion Expres zie je de naam terug.

Wi.l zien Plantina nadrukkeli.lk als

onze verenigingssponsor en zullen

dat het komende seizoen in alle

mogelijke uitingen uitstralen.

Wil je meer weten over Ortho

Company en haar producten, kijk

dan eens op: www.plantina.nl.
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Elsedien de Groot,

directeur van Oftho

combínatie die zowel''

landelijk als regionaal de

juiste uitstraling heeft. "
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Heren Promotieklasse B
A. Grol 1 -Groenlo

B. Vios Eefde 1 - Eefde

C. Rivo Rijssen 1 - Rijssen

D. D.V.O. L - Hengelo(Gld)

E, ApolloS 2 -Borne
F. GUV GREVEN BOVO 3 - Aa|ten

G. Orion 2 - Doetinchem
H, Longa '59 2 - Lichtenvrde

L Wevoc 1 -Westervoort

.1. BAS/Wivoc 1 -Winterswijk

K. Vollverijs 1 -Terborg

L. Rabobank/Havoc 2 -Haaksbergen

Heren 2e klasse
A. Volga 2

B. Avanti 1

C. Marvo '76 1

D. Pajodos 1

E. Pelgrum/Dash 2

F. Labyellov 3

G. Orion 3

H. Victoria 3

I. Actief '81 1

J, BAS/Wivoc 2

K. A.S.V. 1

L. V.C.V. 2

Dames 2e
A, Dynamo Neede

B. Givo'92 1x

C. Mevo 1x

D. Victoria 2

E, D.E.S. 1

F Rohda 1

G. Orion 5*
H. Smash'68/SCM

I. Verhoeve/Focus

l, 't Peeske 1x

K. VV Grol 2x

L. Boemerang 3x

klasse
3x

3x

3*

E
- Gaanderen

- Lochem

- Mariënvelde

- Pannerden

- Vorden

- Zevenaar

- Doetinchem
- Didam

- Westervoort

- Winterswijk

- Velswijk

- Varsseveld

H
- Neede

- Giesbeek

- Meddo

- Didam

- Angerlo

- Lobith

- Doetinchem
- 's Heerenbrg

- H,-Keppel

- Beek

- Groenlo

- Eibergen

Com petitie- indeling
Dames Promotieklasse B

A, Dynamo Neede 1

B. Vios Eefde 1

C. Longa '59 3

D. Victoria 1

E. Pelgrum/Dash 1

F. GUV GREVEN BOVO 1

G. Orion 2

H. D.V.O. 1

L Wevoc 1

l. Longa '59 4x

K. K.S.V. 1

L. V.C.V. 1

Dames le klasse
A. Favorita 2

B. Orion 3x

C. Halley 2

D. Verhoeve/Focus 1

E. Huévo '85 1

F. Labyellov 1

G. Blok'71 1x

H. Smash'68/SCM 1

L Wevoc 2

l. BAS/Wivoc 2

K. Reflex 1

L. V.Y.V 1

Dames 2e
A. Volga 1

B. Longa '59 6

C. Victoria 3

D. Pajodos 1

E. Huévo '85 2

F. Labyellov 2

G. Orion 4

H. Smash'68/5CM

L Wevoc 3

l. Dijkman/W.S.V.

K. Vollverijs 2

L. Sparta 3

klasse

- Neede

- Eefde

- Lichtenvoorde

- Didam

- Vorden

- Aalten

- Doetinchem
- Hengelo (Gld)

- Westervoort

- Lichtenvoorde

- Vragender

- Varsseveld

D
- Dinxperlo

- Doetinchem
- Wehl

- Hoog-Keppel

- Doetinchem

- Zevenaar

- Gendringen

- 's Heerenberg

- Westervoort

- Winterswijk

- Duiven

- IJzervoorde

G
- Gaanderen

- Lichtenvoorde

- Didam

- Pannerden

- Doetinchem

- Zevenaar

- Doetinchem
- 's Heerenberg

- Westervoort

- Warnsveld

- Terborg

- Zelhem
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2004r2005
Heren
Itlarvo'76

Avanti 3

Vios Eefde

Ovèra 1

Revoc 1

3e klasse
2

3

Tornado Laren 2

Orion 4

Sv Harfsen 2

Rivo Rietmolen 1

D.V.O. 2

A.S.V. 2

K.S,V. 2

Heren 3e klasse
Dynamo Neede 4x

Longa '59 5x

Willems/Gemini 4x

VV Grol 2x

Rivo Rietmolen 2x

RVV Tornax 2x

Orion 5x

B.V.C.',73 2*

BAS/Wivoc 4x

v.c.v. 3x

Vollverijs 3x

F
- Mariënvelde

- Lochem

- Eefde

- Almen

- Rekken

- Laren

- Doetinchem
- Harfsen

- Rietmolen

- Hengelo (Gld)

- Velswijk

- Vragender

I
- Neede

- Lichtenvoorde

- Borculo

- Groenlo

- Rietmolen

- Ruurlo

- Doetinchem

- Barchem

- Winterswijk

- Varsseveld

- ïerborg

Heren 3e klasse
Orion 7
Brevolk 1

Willems/Gemini 3

Mevo 1

Volga 4
GUV GREVEN BOVO 6

SV Loil 1

D.V.O. 3

Dijkman/W.S.V. 3

BAS/Wivoc 5

Vollverijs 4
Boemerang 2

Heren 3e klasse
A. SenO 1x

B. Orion 6x

C. Dynamo Neede 5x

D. Pajodos 2x

E. Verhoeve/Focus 1x

F. Rohda 2

G. Blok'71 1x

H, Smash'68/SCM 4

I. Orion 8x

), GUV GREVEN BOVO 7X

K. Favorita 3x

L. The Phantoms 3x

G
- Doetinchem
- Bredevoort

- Borculo

- Meddo

- Gaanderen

- Aalten

- Loil

- Hengelo (Gld)

- Warnsveld

- Winlerswijk

- Terborg

- Eibergen

J
- Sinderen

- Doetinchem
- Neede

- Pannerden

- H.-Keppel

- Lobith

- Gendringen

- 's Heerenberg

- Doetinchem
- Aalten

- Dinxperlo

- Doesburg

Va ka ntie rooste r
Herfstvakantie

KersWakantie

Voorjaarsva ka ntie

Pasen

Meivakantie

Pinksteren

Zomervakantie

maandag 18 oktober 2004

vrijdag 24 december 2004

maandag 7 februari 2005

vrijdag 25 maart 2005

maandag 2 mei 2005

zondag 15 mei 2005

maandag 7 juli

t/m zondag 24 oktober 2004

t/m zondag 9 januari 2005

t/m zondag 13 februari 2005

t/m maandag 4 april 2005

tlm zondag 8 mei 2005

t/m maandag 16 mei 2005

Tijdens bovenstaande vakantieperiodes zijn de gemeentelijke gymzalen gesloten
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COM PETITI E.IN DELI NG 2004-2005

De klassenindeling van de 1e ronde
jeugdcom petitie voor het gewest zu id :

A - Meisjes Hoofdklasse B
Tornado Laren A1 - Laren

Longa '59 A1 - Lichtenvoorde

Sv Harfsen A1 - Harfsen

Victoria A1 - Didam

Reflex A2 - Duiven

Labyellov A1 - Zevenaar

Huévo'85 Al - Doetinchem
Smash '68/SCM A1 - 's Heerenberg

W.LK. A1 - Steenderen

Sv Harfsen A2 - Harfsen

Reflex 41 - Duiven

K.S.V. A1 - Vragender

A - Meisjes 2e Klasse B
A. GUV GREVEN BOVO A1 - Aalten

C. Revoc 41 - Rekken

F. VIOS Eefde A1 - Eefde

G. Huévo'85 A2 - Doetinchem
H. SV Loil A1 - Loil

B - Meisjes Hoofdklasse B

A - Jongens Hoofdklasse A
A. Apollo 8 A1 - Borne

B. Akku-Fit/Savico A1 - Enschede

C. ROC O.N./Devoc A1 - Delden

D. Revoc A1 - Rekken

E. Dick Peters/DeVoKo 41 - Denekamp

F. Huévo'85 Al - Doetinchem
G. Pollux A1 - Oldenzaal

H. Rosstars A1 - Rossum

L Set Up'65 A1 - Ootmarsum

l. Rivo Rijssen 41 - Rijssen

K. BVC'73 A1 - Barchem

L, Krekkers A1 - Maria Parochie

A - Meisjes 3e Klasse B
Longa '59 A3

Avanti A2

Halley A1

Verhoeve/Focus A2

B.V.C.'73 B1

Longa '59 B1

Sv Harfsen B1

D.V.O, B1

Pelgrum/Dash B1

Vicroria B1

Huévo'85 81

Pelgrum/Dash 82

Sparta B1

V,C,V. B1

- Barchem

- Lichtenvoorde

- Harfsen

- Hengelo (Gld)

- Vorden

- Didam

- Doetinchem
- Vorden

- Zelhem

- Varsseveld

Rohda A1

Huévo'85 A3
't Peeske 41

Dijkman/W.S.V. A2

BAS/Wivoc A1

Labyellov A2

A. Dynamo Neede 81

B, Avanti/BVC'73 B1

E. Huévo'85 81

G. Longa '59 81

L, V.C,V, 81

- Lichtenvoorde

- Lochem

- Wehl

- Hg.-Keppel

- Lobith

- Doetinchem
- Beek

- Warnsveld

- Winterswijk

- Zevenaar

- Neede

- Barchem

- Doetinchem
- Lichtenvrde

- Varsseveld

B - Jongens Hoofdklasse B

augustus 2OO4
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COM PETITIE-IN DELING 2004-2005

De klassenindeling van
jeugdcompetitie voor het

B - Meisjes 2e Klasse C
Dynamo Neede 82

Avanti B1

Tornado Laren 81

D,V.O. 82

Huévo'85 82
Volga B1

Tornado Laren 82

RVV ïornax 81

D. E.S, B1

Reflex 82

Reflex B1

C - Meisjes le Klasse C
A. Favorita C1 - Dinxperlo

B. Willems/Gemini C2 - Borculo

C. Willems/Gemini C1 - Borculo

D. Sv Harfsen C1 - Harfsen

E. Huévo'85 C3 - Doetinchem
F. Victoria C1 - Didam

G. VIOS Eefde C1 - Eefde

H. Smash '68/SCM C1 - 's Heerenberg

L RW Tornax C1 - Ruurlo

J. D.V.O. C1 - Hengeto(Gtd)

K. Tornado Laren C1 - Laren

L. V.C.V. C2 - Varsseveld

C - Jongens 2e Klasse B
GUV GREVEN BOVO C1 - Aatten

de le ronde
gewest zuid:

C - Meisjes
- Neede

- Lochem

- Laren

- Hengelo (Gld)

- Doetinchem
- Gaanderen

- Laren

- Ruurlo

- Angerlo

- Duiven

- Duiven

Longa '59 C1

Pelgrum/Dash C1

Huévo'85 C2

Huévo'85 C1

Sparta C1

Hoofdklasse B

- Lichtenvoorde

- Vorden

- Doetinchem
- Doetinchem
- Zelhem

C - Meisjes 2e Klasse C
GUV GREVEN BOVO C1 - Aatten

Revoc C1

Brevolk C1

Longa '59 C3

Longa '59 C2

Labyellov C1

Huévo'85 C4

Huévo'85 C5

Dijkman/W,S,V. C2

Wevoc C1

Avanti XC1

Tornado Laren C1

C - Jongens 3e Klasse B
Dynamo Neede C1 - Neede

Dijkman/W,S.V. C1

Vollverijs C1

V.C.V. C1

SC Gorssel XC1

Longa '59 C1

Huévo'85 C2

RVV Tornax C1

D.E.S. C1

Grol XCl

W.I,K. C1

- Warnsveld

- Terborg

- Varsseveld

- Rekken

- Bredevoort

- Lichtenvoorde

- Lichtenvoorde

- Zevenaar

- Doetinchem
- Doetinchem
- Warnsveld

- Westervoort

- Lochem

- Laren

- Gorssel

- Lichtenvoorde

- Doetinchem
- Ruurlo

- Angerlo

- Groenlo

- Steenderen

au9ustus 2OO4

Huévo'85 Cl

Dijkman/W.S.V.

Wevoc C1

Reflex C1

V.C.V. C1

- Doetinchem

Cl - Warnsveld

- Westervoort

- Duiven

- Varsseveld
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VIOLENACTIE

Violenactie
afgesloten

..Ar

Frrul

Zaterdag 19 ;uni is de violenactie

2004 afgesloten met de

prijsuitreiking b1; Fri0l. De

telefonische uitnodigingen naar de

pri.lswinnaars was nog even een

probleem in verband met het

ontbreken van een achternaam,

maar iedereen is toch in kennis

gesteld, Helaas kon niet iedereen

aanwezig zi.1n aangezien er die dag

ook nog p aatsrngswedstri;den bi.1

de jeugd rnrerden gespeeld. Om

deze reden rnoesten U/L eke van

Renssen en Mar.loli.ln van Haar em

de ontvangst bi.1 IJssalon Frl0l

m issen.

bij

En dat was een heerlljke ontvangst.

We (de aanwezige ouders) kregen

een kop koffie en er was voor de

kinderen een IISCO met hoofdlet-

ters, zo groot mag het van mi.1n

moeder noort....... Paul Löwenthal

bedankte iedereen nog een keer

voor zijnlhaar inzet en deelde de

door Fri0l beschikbaar gestelde

bonnen uit. Natuurlijk met de hoop

dat het aantal van 691 kist.1es in

2005 weer overtroffen gaat worden.

Aan de inzet van de aanwezigen zal

dit in ieder geval niet liggen,

VIOLEN

Aangezien de prijsuitreiking iets

later viel dan het jaar ervoor, kon-

den de foto's niet meer met de

F

Frank Stronks met de aanwezige prijswinnaars

violen op de achtergrond worden

gemaakt. Dit mocht de pret niet

drukken, dat deed de regen al een

beet3e. Op de foto staan de aan-

wezige prijswinnaars met Frank

Stronks voor de IJssalon met z'n

allen op de foto. De anderen

hebben hun prljs inmiddels ook

ontvangen.

GASTVRIJ

Iedereen die een steentle (groot

of klein) heeft bi.lgedragen aan

deze actie, nogmaals bedankt en

natuurlijk ook een dank.lewel voor

IJssalon Fri0l voor de gastvri;e

ontvangst en het beschikbaar

steller van de bonnen.

!,
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De prijswinnaars
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N ETTERDEN

Het Orion
beachvolleyba l-

toe rn oo i

Op zaterdag 26 juni vond het tweede Orion

beachvolleybaltoernooi plaats in Netterden. Het

terrein werd weer beschikbaar

gesteld door Netterden zand & grind.

Het was gelukkig weer een mooie en warme dag zonder

veel wind zodat er goed en leuk gevolleybald kon

worden. Om 10:00 uur moest iedereen aanwezig zijn

want dan zou het toernooi beginnen. Dat was wel wat
vroeg, vonden wij, zeker als je op de fiets moest

komen. Dus volgend jaar wordt het waarschijnlijk iets

later als het kan, Elk team begon in een poule van vier

en er waren vier poules. Nadat alle wedstrijden in de

poules gespeeld waren, werden er nieuwe poules

gemaakt met de nummers 1 & 2 en de nummers 3 & 4
van de verschillende poules bij elkaar. Hierdoor konden

de niveaus beter op elkaar afgestemd worden. Na deze

poule-ronde werden uiteindelijk de laatste poules

gevormd. In totaal speelde elk team dus 9 wedstrijden,

#m-ffiff
ry-wro-ffi

Het organisatiecomité in aktie
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Wachten op de volgende wedstrijd
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en het leukste was natuurlijk
dat we wonnen !"

De organisatie had een kraam met

eten en drinken, Door verenigings-

sponsor Plantina waren verschillen-

de prijzen beschikbaar gesteld,

waaronder bidons en posters en

tassen.

GEBLESSEERD

Er was echter één minpuntje en dat

was dat een speelster zo zwaar

geblesseerd raakte dat er een

ambulance moest komen. Aan het

einde hebben we met z'n allen alles

opgeruimd en hebben de meesten

nog een duik genomen in het koude

water,

Wij vonden het een geslaagde dag,

met leuk en sportief volleybal en

het leukste was natuurlijk dat we

wonnen! En nog even voor de

organisatle: Volgend jaar moet ook

de winnaar een bidon krijgenl

Omdat wij het toernooi gewonnen

hebben, hebben wij de eer om

volgend jaar het toerrrooi te

organiseren. Ook mochten we een

leuk stukje schrijven voor de Orion

expres. Bij deze,,!

De badeendjes (Daan, Niek,
Mark, Sander en Michel)

De winnaars!!
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DAM ES 1

ZNIERDAG 4 SEPTEMBER

G root
internationaa

toernoo
Orion da mes

De opzet en daarmee ook gelijk het

karakter van de dag is heel simpel.

Zo korl na de vakantle is het

heerli.lk om in een goede ambiance

op een ongedwongen, maar

serieuze manier de mogelijkheden

en onmogelijkheden van Je team af

te tasten. De deelnemende teams

zijn voor het overgrote deel dan ook

oude bekenden', ze komen hier al

ja-e": Let nivo is goed, de

organisatie klopt, er wordt fanatiek

gestreden, echter het motto blijft:

alles mag, maar niets moetl Daar

waar Theo Boekhorst een aantal

;aren geleden zes ploegen op twee

velden ontving, begroeten we nu

maar liefst negen teams en spelen

we op drie velden! Dat lijkt veel,

maar als de velden eenmaal bezet

zijn, rs het geweldig om zoveel

goede volleybalsters gelijktijdig aan

het werk te zien.

DEELNEMERS

We zijn zeer blij dat onze

plaatsgenoot Pierre Mathieu dit jaar

met zijn naar de Bundesliga

Zaterdag 4 september is het

weer zover. Op die dag komen

wederom een aantal

gerenom meerde volleyba lteams

uit binnen- en buitenland in

Doetinchem op bezoek. We zijn

er ook dit jaar weer in geslaagd

om voo!'ons toernooi een mooi

deelnemersveld samen te

stellen.

Toegang is gratis

en de

wedstrijden

beginnen om

12.00 u u r

gepromoveerde SC Emlichheim

aanwezig zal zt1a. Naast Pierre's

team is het natuurli;k ook nu weer

prachtig om de Neder andse

kampioenen uit Lichtenvoorde te

mogen verr,velkomen. Ook dit laar is

Longa '59 weer te gast. Ieder laar
komt er een spontaan ' ja' vanuit

Llchtenvoorde. Dat waarderen we

zeerl Sa llant detai is dat het team

onder leiding staat van ex-Orion

herencoach Jac van Gompel. Vanuit

Be gië komt Astrix Kieldrecht weer

aa-gereisd. Astrix is de vice-

kampioen van BeJgië. Een

rnternationaa gezelschap dat ieder

jaar voor het nodige spektakel

zorgt. Ook Mart nus, de oude club

van Rianne, is wederom van de

partij. Voor Vera Koenen, dle aan

een biSna nieuwe ploeg moet

bouwen, is dit een prachtige

gelegenheid om te ki;ken waar ze

met haar meiden staat. Geweldig

dat we net als vorig jaar ook Vo co

Ommen weer mogen begroeten.

Voor Ommen was het

eredivisieverhaal bÍ1na afgelopen.

16 augustus 2004
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Een mooiere gelegenheid

uit binnen en buitenland
ieder geval dit jaar) niet :

om zoveel toppers
te zien komt er (in
zo snel meer!!

Mooi dat deze sympathieke club het vroeg Jac van Gompel of hij met
toch heeft gered en ze weer van de zijn nieuwe club pz Dynamo uit
parti; zijn. Zt1 zullen er alles aan Apeldoorn ook aan ons toernooi
doen om te iaten zien dat ze lvel deel mocht nemen. Hil kon toen
degeli.lk in de eredivisie thuis horen, nog niet bevroeden dat hij wel op
Na de vorige ed tre vroeg Siiedrecht ons toernooi aanwezig zou zijn,
Sport meteen ai om het ook dit;aar echter niet met pZ. Nu komt
weer van de partij te mogen zi.1n. Dynamo onder leiding van Meino
op dat verzoek gingen we natuurli;k Rozendal naar Doetinchem. ivleino,
graag in. Onder leiding van hun oude bekende, omdat hij met
nieuwe trainer Guillermo Boogers Melsele al eens te gast was, grijpt
zijn de verwachtingen hoog. De deze gelegenheid aan om zi.ln

nieuwkomer in de eredivisie Stam nieuwe team wat beter te leren
SoVoCo uit Soest zal ook aanwezig kennen,
zi1n. Zal het Derk de Saegher wel

lukken om rnet ziln team een vaste ONS DAMESTEAM
waarde in de eredivisie te worden? Als negende ploeg zal natuurli.lk
ons toernoor s voor Stam een orion aanwezig zi1n. Met Daan
uitgelezen kans om te kilken waar Kri.lnen voor het eerst aan het roer
ze staan. Een aanta weken ge eden is het een uitgelezen mogelijkheid

::ë ':: §iri{.ar;&ài';;tr1.;:ff '.rsi*i !*§íí*. nà.i* {:h'a .-,í*,!9,,,iiirííË*tí 1.. **,.iffirl$ryeei:jëd *:*e!t
lSt§r!.'i€;# r* ' ; X*q**§ry;r,ff;iffLi

om te ki;ken wat het nivo is. Voor

nieuwkomers Lizet Jansen, Hilde

van der Linden en Rranne Meijer is

dit min of meer de vuurdoop in het

Orionshirt. Tezamen met de

overgebleven speelsters zullen zi1

graag willen aantonen dat Orion het

komend .laar een woord.le mee wil
gaan spreken in de 1e divisie.

Benieuwd? kom gerust kijken,
Toegang is natuurlijk gratis en de

wedstrijden zullen om 12.00 uur
beginnen. Ieder team speelt twee

kleine wedstri.lden (45 minuten) en

twee grote wedstri;den (60

minuten). Een mooiere gelegenheid

om zoveel toppers uit binnen en

buitenland te zien komt er (in ieder
geval dit ;aar) niet zo snel meer!!
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Sliedrecht Sport
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HEREN 1

Door DICK VISSER

De volleybalselectie van Orion

begint voor volgend seizoen

vaste vormen aan te nemen. Bas

Hellinga (27) is na het

vastleggen van midspeler

Itamar Stein uit Israël de

tweede nieuweling bij de

Doetinchemse eredivisieploeg.

Hij tekent voor twee jaar.

'Ik wil weer wekelijks spelen", geeft

Hellinga als reden voor de overstap
van de bekerwinnaar uit Almere

naar de Doetinchemse subtopper/

middenmoter. "De eerste vrer

seizoenen speelde ik alle wedstri.l-

den bij Onmiworld. De laatste twee
jaar was dat minder. Jeroen

Trommel en Erik Schuil, twee inter-

nationals, kwamen erbij en mijn

inbreng bleef beperkt tot inval-

In De Gelderlander van 3 mei 2004 blikte sportverslaggever Dick visser
alvast vooruit op het komend seizoen van D.O.C,STA7 ORION

naar oude nest orion
VC Omniworld

Bas Hellinga van
i
I
I terug

beurten. De laatste tijd ging het

weer beter. Ik stak in goede vorm

en de trainer gaf me vertrouwen. Ik
moet het niet alleen van mijn tech-
nische kwaliteiten hebben, maar

kon er ook meer sfeer en vechtlust

in brengen. Ik speelde weer in de

play-offs en de bekerfinale tegen

PZ/Dynamo. Toen kwamen er weer
twijfels of ik toch zou blijven."

Hellinga hakte de knoop door en

'hoopt iets aan Orion toe te kunnen

voegen'.

"Orion speelt in de subtop en wil

volgend seizoen ook in moeilijke
perioden vaster op de been blijven.
Ik wil daaraan mijn bijdrage

leveren. "

Bas Hellinga kreeg zijn jeugdoplei-

ding bij Orion, waar zijn vader

Bouke in het verleden trainer/coach

van de eredivisievrouwen was. "Met

de huidige libero Bas Mollevanger

('knol') doorliep ik er alle teams en

we speelden tien jaar geleden tegen

degradatie uit de eerste divisie. Het

lukte erin te blijven en toen ging ik
studeren in Utrecht en spelen bij

Cito Zeist in de eerste divisie."

Hij stapte over naar AMVJ en

verhuisde met de Amstelveense

ploeg naar Almere waar de naam

werd gewijzigd in Omniworld.

Hellinga wil het trainen bij Orion

(ongeveer zestien uur per week)

combineren met de studie biologie

waarmee hij enkele jaren stopte.
"Dat was naast de 24 uur wekelijks

trainen en ook spelen bij Omniworld

niet langer te combineren."

Bij Orion is van de huidige selectie

op dit moment het aanblíjven van

Ties Lubberdink definitief, De

twintigjarige en 2,10 meter lange

diagonaalspeler krijgt na een

verloren selzoen door een

enkelblessure en de ziekte van

Pfeiffer een nieuwe kans om zijn

talent te laten zien. Goran Aleksov

en Sander Sikking hebben

doorlopende contracten.

ausustus 2oo4 19
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Amicon g rote wtnnaar
jeugd en

Vrijdag 16 en zaterdag L7 juri is weer het jaarrijkse city Beach

toernooi gehouden op het simonsprein. veer orion-teden missen het
elk jaar omdat ze op vakantie zijn maar ook dit jaar was het weer
zeer de moeite waard. Op de vrijdagavond hadden zich 12
jeugdteams ingeschreven en voor de zaterdag waren er 1g

horecateams om te strijden om de fel begeerde le plaats.

CITY BEACH 2OO4

Het toernooi werd ook dit .1aar weer
georganiseerd rn samenwerking met
de Stichtrng Evenementen

Simonsplein en de velden werden
gesponsord door plantina Fjt en

(bi.1na traditiegetrouw) Amicon, De

weergoden bleken de organtsatie

ook dit jaar weer gunstig te zi;n
gezind. Daar waar het al weken
slecht weer was, en ook tildens het
opbouwen van de velden op de

vri.ldag de regen nog steeds naar
beneden kr.r,am, daar brak om
precies kwart voor 5 de zon door en

bleef het, op een enkel buitle op de

zaterdagmiddag na, droog tot na de

zaterdagfinale. Dat er daarna een

noodweer losbarstte was voor de
lroreca een grote strop maar niet
meer voor de volleyballers.

h o recabij

Ir'i
\L

1l

JEUGDTOERNOOI VRIJDAG
VAN EEN HOOG NIVEAU
De i2 .leugdteams op de vl.ldag
bestonden utt 3 spelers/speelsters
t/m 1B ;aar waarbi.l er minimaal 1

meisle in het team diende te
spelen, De deelnemers kwamen uit
de gehele Achterhoek: van

Winterswi;k tot Zevenaar en zelfs
spelers/speelsters die volgend ;aar
op divisieniveau in de zaal

uitkomen, maar ook die nog in de
C-;eugd spelen. Dit laatste was

allemaal geen probleem want men
hield rekening met elkaar en de

;ongsten streden voor wat ze waard
waren, Het vermelden waard is ook
dat de .1eugd zelf alle wedstri.lden
floot en telde, dus ook hier heeft de
jeugd de toekomstl

Vanaf 17.00 uur werden er wedstri3_

den gespeeld waarbi; alle teams
willekeurig in 3 poules waren inge_

deeld. De nummers 1 en 2 werden
daarna samengevoegd tot de kam-
pioensklasse en de nummers 3 en 4
tot de troostklasse zodat vanaf de
2e ronde de onderlinge verschjllen
klein waren en er leuke wedstri;den
ontstonden.

In de kampioensklasse en de

troostklasse werden vervolgens 2

poules gevormd van 3 teams waar_

bi.l de winnaars de fjnale mochten
spelen. Deze finales gingen om 2
gewonnen sets tot de 15, alle
overige wedstrijden duurden 1

kwa rtie r.

En het andere door plantina Fit -,. 
' §'
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CÏTY BEACH 2OO4

Het toernoor r,verd ook dit laar r,veer

georganiseerd tn samenwerking met

de Stichting Evenementen

Simonsplein en de velden werden

gesponsord door Plantina Fit en

(biJna traditlegetrouw) Amicon. De

weergoden b eken de organisatie

ook dit jaar weer gunstig te zi;n

gezind. Daar waar het al weken

slecht weer was, en ook ti.ldens het

opbouwen van de velden op de

vri.ldag de regen nog steeds naar

beneden kr,r,am, daar brak om

precies klvart voor 5 de zon door en

bleef het, op een enkel buitle op de

zaterdagmiddag na, droog tot na de

zaterdagfinale, Dat er daarna een

noodweer losbarstte was voor de

horeca een grote strop maar nret

meer voor de volleyballers.

JEUGDTOERNOOI VRIJDAG
VAN EEN HOOG NIVEAU

De 12.1eugdteams op de vrildag

bestonden uit 3 spelers/speelsters

t/m 1B.1aar r^raarbi.1 er minimaal 1

meisle in het team diende te

spelen, De deelnemers kwamen uit

de gehele Achterhoek: van

Winterswijk tot Zevenaar en zelfs

spelers/speelsters die volgend laar

De Strandkippen krijgen een
bidon voor hun outfit

op divisieniveau in de zaal

uitkomen, maar ook die nog in de

C-;eugd spelen. Dit laatste was

ailemaa geen probleem want men

hield rekening met elkaar en de

jongsten streden voor wat ze waard

waren, Het vermelden waard is ook

dat de;eugd zelf alle wedstrilden

floot en telde, dus ook hier heeft de

leugd de toekomst!

Vanaf 17,00 uur werden er wedstrij-

den gespeeld waarbij alle teams

willekeurg n 3 poules ware- irge-
deeld, De nummers I en 2 werden

daarna samengevoegd tot de kam-

pioensklasse en de nummers 3 en 4

tot de troostklasse zodat vanaf de

2e ronde de onderlinge verschillen

klein waren en er leuke wedstri;den

ontstonden,

In de kampioensklasse en oe

In de kampioens-

klasse werd

bea chvo I I ey ba I

van hoog niveau

g es pee ld

troostklasse werden vervolgens 2

poules gevormd van 3 teams waar-

bi.l de winnaars de finale mochten

spelen. Deze finales gingen om 2

gewonnen sets tot Ce 15, alle

overige wedstrijden duurden I
kwartier.

TROOSTKLASSE

In de troostklasse waren het

uiteindelilk het meislesteam van
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CITY BEACH 2OO4

proot voorzate rd a g

AMICON-TEAM

Na een lange speeldag bleek
uiteindelijk het Amlcon - team ook
op de zaterdag het sterkste maar
dit ging niet zonder slag of stoot. In
het team was Karlijn Mooren (deed
weer met een ander team mee)
vervangen door Anne Messie en

Chantal Thui.ls (horecateams spelen
met z'n vieren) en tegen het einde
van de dag moest ook Bas

Mengerink zich laten vervangen
omdat 2 dagen beachen teveel van
zljn knie had gevraagd. Ondanks
deze tegenslag maar met een
vervanger in het team werd de
finale uiteindelijk met 2-1 gewon_

nen van de Boulangerie.

De eerste prils bestond uit een
tegoedbon van € 50,-- te besteden
bij eén van de horecazaken rondom
het Simonsplein.

ONBEVANGEN

Voorafgaand aan dit alles werd de
gehele dag gestreden in wedstri.ld_

I

:::',:
:.,

De wedstrijden
omgeven door

op zaterdag werden
bier- en eettentjes

en gezellige (Caribische) muziek

Horecatoernooi

jeugdwin naa r

jes van 10 minuten. In de loop van
de n"rddag zag 1e de echte,

horecateams afhaken vanwege de
horeca en kwamen de teams met
volleyballers toch weer boven

ondanks de soms onbevangen
tegenstand van niet-vollevballers.

NOODWEER

De wedstrijden op zaterdag werden
omgeven door bier- en eettentjes
en gezellige (Caribische) muziek. Na

de finale zou dit verder worden
gezet met llve-bands maar helaas
gooide het genoemde noodweer
roet in het eten.

Jammer was dat deze entourage op
de vri;dagavond niet het geval was
want het spel tijdens de finale op
vrijdag was misschien wel beter als

op de zaterdag en er was toen ook
meer publiek zodat ook de ;eugd
(toekomstige klanten voor de
horeca) een gezellige omli.lsting
verdient. Wellicht iets voor het
volgende Jaar....
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Organ tevreden

TEVREDEN

Al met al kon de organisatie tevreden zijn met het
rveekend, Zonder mensen te kort te doen (scheids_

rechters, tellers, etc., etc.) willen we hier toch enkele
mensen noemen die er voor gezorgd hebben dat samen
met die anderen alles vlekkeloos verliep:

Het winnende team op de zaterdag: Amicon

isatie
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Horecateams/organisatie Sjoerd Holders

Wedstrijdleiding
Velden

Scheidsrechters

Ruud Hofland
Bert Snippe

Theo Besselink

(Fred&Douwe)

Daan &
Marjolijn van Haarlem

Jeugdtea ms

Namens Oríon allemaal bedankt!

w

lvlaatwerk in Keclame
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belastingadviseurs

Uw persoonlijke wensen
zljn het vertrekpunt voor
onze dienstverlening.
Wij kunnen u optirnaal van dienst zijn met:
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Tel (0314-366432) emuàeeign@ chefio.nl

3.

. Het samenstelleÍr van en de contÍole op
de jaarrekening.

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

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

. Waardebepaling van bedrijven.

Doetinchem Bel voor een vrilblilvende afspraak
Emmeloord met de Kab in uw regio.

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

Leidschendam Uitmaat 25 _ 69At ER Giesbeek
postbus l0Z _ 6980 AC DoesburoOirschot Tetefoon (031 3) 63 27 Oo _ Fai (Ol.tz\ az zt zt

Urk Emaillnfo@kabgiesbeek.nl

Warnsveld Lage Weide 9 - Z23l NN Warnsveld
TeteÍoon (0575) 52 61 10 _ Fax (0575) 52 61 25ZwoIte Emaillnfo@kabwarnsveld.nl
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Het bestuur heeft besloten dat met ingang van dit

seizoen de haldienst voor de seniorenteams weer

terugkeert op de donderdag en de zaterdag.

Er is hiervoor gekozen om alles voor de leden zo

soepel mogelijk te laten verlopen op de

speeldagen en om de leden te betrekken bij de

andere teams van de vereniging.

We hebben komend seizoen 12 seniorenteams en

er zijn 44 wedstrijdrondes (de zaterdag is daarbij

in tweeën gedeeld) zodat elk team drie of vier

keer haldienst heeft voor minimaal drie

teamleden.

SPEELSCHEMA/-TTJDEN

Komend seizoen spelen we op de volgende zaterdagen:

2 en 16 oktober,6 en 20 novembe; 11 en 18 decem-

ber,22 januari, 19 februari, 5 en 19 maart en 16 april.
Er geldt voor het hele seizoen een vast speelschema,

dat wil zeggen aanvangstijd en veld liggen vooraf vast.
Het schema is als volgt:

ZATERDAG VELD 1

9.00 uur Huevo JC2

11.00 uur Huevo lC1

13.00 uur

15.00 uur

17.00 uur

luevo MB1

Huevo MC1

luevo MA1

Huevo JA1

tri bu ne

VELD 2

Huevo MA3

Huevo MB2

Huevo MA2

HUevo JB1

dames 4

dames 2

dames 1

VELD 2

VELD 3

Huevo MC5

Huevo MC2

Huevo MC4

Huevo MC3

heren 4

heren 3

heren 2 of

overloop

donderdag

VELD 3

heren 8/
training D4

dames 5/3

DONDERDAG VELD 1
19.00 uur

21.00 uur heren5/7 heren 2/6

Af en toe zullen we hier van af moeten wijken omdat de

bond wedstrijden anders inroostert doordat met name

;eugdteams wel eens geen wedstrijd hebben.

De eerstgenoemde jeugdteams spelen tot de kerst hun

wedstrijden in Rozengaarde en daarna in de Bongerd,

na de kerst spelen de als tweede genoemde teams in

Rozengaa rde.

GROTE CLUBACTIE

komt er weer aan

Na het succes van de vorige

seizoenen zullen we ook

dit jaar weer meedoen aan

deze actie.

Nadere informatie volgt.

.aÖ GRorE cLuBAcrtE
",J 

gewooÍ,j geÍd roor fe clull
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Haldienst keert terug!



BESTUURLIJK

Vervolg haldienst

HALDIENST: SCHEMA + TAKEN

De haldlenst bestaat minimaal uit drie leden van een

team.

Het tijdsschema is hierbij als volgt:

. zaterdag 1e ploeg : van 8.20 tot 13,00 uur

. zaterdag 2e ploeg : van 13.00 uur tot 19.00 uur

. donderdag van 18.30 of 20.30 uur tot 23.00 uur

Het schema wordt door het wedstrijdsecretariaat half

september bekend gemaakt.

De taken van de haldienst zijn op zaterdag als volgt :

1e ploeg - Opbouwen velden

Aankleden hal

Tellen bij de wedstrijden

2e ploeg - Tellen bij de wedstrijden

Speelveld dames 1 speelklaar maken

(tribune/net/borden)
Afbreken velden

Op de donderdag vallen alle taken onder één ploeg.

HALCOöRDINATOR: SCHEMA + TAKEN

Namens Orion zal er iemand als halcoördinator optreden

die de hele zaterdag aanwezig is en op de donderdag

zal hiervoor een bestuurslid aanwezig zijn.

De taken van de halcoördinator zijn in principe taken

die niet een team op zich kan nemen:

1, Aansturen haldienst bij opbouw, aankleden hal,

tellen en afbreken

2. Ti;dige aanvang wedstrijden in de gaten houden

3. In de gaten houden of scheidsrechters en

tegenstanders aanwezig zijn, zo niet zal er actie

moeten komen

4. Wedstrijden omroepen en eventueel muziek

aanzetten

Wedstrijdballen klaarleggen (teams hebben zelf

inspeelballen + voor de tegenstander)

Zorgen dat de wedstrijdformulieren klaar liggen

voor die dag (koppen reeds ingevuld door

wedstrijdsecreta ria at)

Halregels in de gaten houden

Aanspreekpunt voor de beheerder (zo gaat op

de zaterdag de hal niet eerder open als de

halcoördinator aanwezig is)

Gedurende de dag als eventueel aanspreekpunt

fungeren bij problemen (zware blessures,

vragen bezoekende teams, problemen op

tribune, vragen ouders)

10. Zorgen voor ontvangst voor scheidsrechters

"van buiten" en consumptiebonnen hiervoor

11. Controleren of wedstrijdformulieren goed zijn

ingevuld door scheidsrechters, dit gaat vaak

fout en scheelt boetes

1 2. Verzamelen wedstrijdformulieren

OVERIGE

Om met name de zaterdag leuk 'aan te kleden' werkt

het bestuur nog aan de volgende punten:

. Plaatsing reclameobjecten sponsors

, . Kantine op zaterdag open vanaf 8.30 uur

: . Uitbreiding Minl Expres

i o Jeugdteam van de week dat Dames 1 volgt
. Muziek tijdens inspelen en eventueel een

omroepinstallatle
. Uitnodiging sponsors, gemeente, etc.

Mocht je goede suggesties bij deze punten hebben,

laat het dan even weten !

q

6.

7.

8,

q
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Meerjarenoverzicht van de exploitatierekening e
Alle bedragen Ín Euro's

Exploitatie-opbrengst Heren 1

Bijdrage Stichting Topvolleybal Ori

Sponsorafdracht H1

Sponsors vereniging
Akties en Orion expres
Contributie
Subsidie Gemeente

Kwijtscheldi ng Gemeente
Donatie

Diversen

Exploitatiekosten Heren 1

Trainerskosten vereniging
Zaalhuur vereniging
Nevobo

Medische verzorging
Materiaa lkosten
Scheidsrechterskoste n

Volleybalschool Sourcy
Toernooien

Reiskosten Dames 1

Kosten dameslijn
Kosten herenlijn
Kosten recreantenlijn
Kosten jeugdlijn
Merchandising
Interla nd

lu bileu m kosten
Rente lening Gemeente Doetinchem
Vergade r- ka ntoo r-ad m i n i strati e
Afschrijving ballen/kleding
1,588

Onbekende uitgaven
Drukkosten OElMini Expres
Diversen

Werkelijk

77,842
18,395

669

1 8,000
19,000

600

16,403
15,082

7,758

0

806

4,78t
2,531
3,382

525
416

7,175

976
1,476
L,445

2,500
2,825

500
0

300

31

557
25

4t6
875

0

2,300
1, 390

1,913

Begroting 2OO4/ 2OOS is exclusief jeugdteams!!
Jos Pasman

30

Werkelijk Begroting Verschil

10,200 8,950 1,250
7,295 8,500 -1,205

33,282 35,000 -1,718
2,435 2,600 - 165

1,545 0 1,545

Begroting

13,900

5,250
26,500

600

Werkelijk

33,090

6,569
9,565

34,147
1,329

Begroting

16,150

14,000
s00

pm

700
2,500
1, 500

augustus 2004

-1 -t2t

BESTUURLIJK

2,500
2,625

500
s00

o

Ve rsc h il

- 158
- 60s

69

40,622

-L,709

41,475

Resultaat 4,775

48,831 47',4L5 1,416

5,926 7,635 44,479



de begroting

Beg roti n g

0 3 3,090

7,000

5,500
35,000

2,500

Beg roti ng

1 8,500
1 7,500

3,000

s00

Versch i I

199912000
Werkelijk Begroting

88,008 84,630

50,000 34,707

14,200
46,163

2,550

60,000
2,205

265,502

200t/2002
Werkelijk
175,392

11 1a)

20,446
10,795

3,5 51

435

5,627

1,849
3,761

4,067
0

7 ,478
5,589

476
265,968

-466

-437
4,065
-Bs3

-L,l7l

Verschil

-2,097
-2,418
-L,242

-500

806

-7 79

- s00
- 500

1,000

0

227,177
459 0

142,047 152,016

11,801

39,5 1 0

2,269

24,277
40,840
2,269

Begroting

62,849
35,168
1 3,397
tl,972

454
2,269

454

794

7 ,7!4

567

0

3,630

4,371
7,719

5,500

500

500
1,000

3,000 -1,097

2004/2001
Werkelijk
146,2gg

23,403
25,374

9,738

t4
652

36

651

8,476

528
2,422

0

lL,492
0

Begroting
746,577
25,639
18,1 5 1

8,622
227

1,361
227

0

7,260

2,269
tl

0

3,744
6,51 1

1999/2000
Werkelijk

77,371
37,388
22,332
17,554

0

0

969

1,704

7,803

123
U

542

7,032
0

50,000

-rll
-9,378

0 44,079

van de volleybalvereniging Orion

200t/2002
Werkeli.lk Begroting
140,385 167,785

4,539

72,252
49,976
2,269

Beg roti ng

765,227
24,731
18, 15 1

8,622
227

908
227

0

7,260

1,815

0

0

3,744
4,77 6

0

09

2000/2001
Werkelijk

1 5 1,528

g,gg7

41,467

2,269

31,334

1,09 1

237,68A

Begroting

164,495

15,882

44,470
2,269

0

236,760

3,403 2,269

2,450 10,777
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507
235,105

2,575

0

L73,g35

.31,BBB

t,134
746t231

5,786
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Totaal

1-Aug-04

0

2,000

8,372

0

2,245

-Aug-04

814

2,0L1

13,7Bl

1,315

7,500

4,5t6

2,133

1-Aug-03

0

1,78t

4,203

tt

7,650

_? 1?OJtL-V

10,5O6

1-Aug-03

746

75t

1 8,375

2,204

0

4,L34

9,676

1-Aug-02

2,678

0

23,074

7,441

6,180

1-Aug-02

44,936

33,67 7

22,692

0

7,542

0

1-Aug-01

3,358

5,658

13, B 1B

1,301

\,01,4

1-Aug-O1

39,835

24,870

zie cred

0

29,496

0

l-Aug-O0

4,197

6,076

2,L87

0

6,894

1-Aug-99

5,645

6,069

4,906

0

2,rlg

2s.149 19,349

Schulden

Rek. courant Stichting Top Orion

Cred iteu ren

Gemeente Doetinchem

Vergoed i n gen trai ners/spelers

Lening Stichting Evenementenhal

Overlopende passiva

Aandeel oude schulden

1-Aug-00

t7,720

34,713

zie cred

0

39,082

0

1-Aug-99

27,174

31,,243

zie cred

0

zie cred

0

Vermogen vereniging

Jos Pasman

Meerjarenoverzicht van de vermogenspositie
de volleybalvereniging Orion

Alle bedragen in Euro's

Bezittingen

Apparatuur en auto's

Ballen en kleding

Vorderingen

Overlopende activa

Ba n ktegoeden

Kruispost

augustus 2004

Orion Ëxpres

-19,453

39,372

-68,993 -7L,567

18,738

35,886

-25,380 -39,679-69,459
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1. Tijdstip van betaling
Per 1 oktober: Hele jaar of het eerste halfjaar.

Per 1 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

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

halfjaar. 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:

Senioren

Alle jeugd

Recreanten

Euro 10

Ëuro 7

Euro 7

De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de

contributie.

9. Ledenadministratie
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

Ruud Hofland, Einthovenlaan 77, 7002 HE Doetinchem

Telefoon 0314-333209

Alle inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de

eerdere contributieregeling zijn goedgekeurd in de

ledenvergadering van 24 maart 2004.

seizoen
. uutt: l]lt't ,...r':.,:'..:, titi: 

.,i:llltilllr:ilrrirl 
]r 

l:,

2004-2005

A/B jeugd (74 tlm 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

Euro 145

Euro 118

bed raagt:

Senioren (18 jaar en ouder)

D/Ë./F leugd (11 jaar en jonger)

A/B/C jeugd (72 t/m 17 jaar)

Recreanten en verenigingsleden

Bondscontributie wordt voor een heel jaar vooruitbe-

taald en is tegelijk met de clubcontributie verschuldigd.

5. Betaling
Op bankrekeningnummer 93.60.37,318 ten name van

volleybalvereniging Orion bij de Fortisbank te

Doetinchem, Degenen die de vereniging niet gemach-

tigd hebben tot automatische incasso, ontvangen een

acceptgiro voor de contributiebetaling, Per acceptgiro

wordt Euro 0,50 in rekening gebracht. Bij een aanma-

ning wordt per keer Euro 2,50 in rekening gebracht.

6. Uitzonderingen
Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming

Euro 31

Euro 17

Euro 24

Euro 16
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Voorzitter

Secreta ris

Penningmeester

Recrea nten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijd secreta riaat

Acties/Algemene za ken

Jeugdlijn

PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

tel, 323935

email :wimd ielema n@tva recla me, n I

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

tel. 345363

email : l.emaus@hetnet. n

Jos Pasman

Donker Curti;slaan 26

7003 AH Doetinchem

tel. 341528

email : jpasman@xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

tel. 326184

email : roheme@planet. nl

Bert Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

lel. 344649 mobiel 06-10942645

email : bert.snippe@hetnet. n

Bas Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

te1.341885

email : Bas,bloem@planet.nl

Henk Bazen

Pr. Alexanderstraat 122

7009 AJ Doetinchem

tel.3 2 598 2

email : hbazen@xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem

tel. 341589

email : h. haarlem@wxs.nl

Maarten Brinkhof
rel. 378264

Annemieke van Ipenburg
email : avanipenburg@hotmail.com

Orion §xpres i

Handige namen en adressen
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