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een goede organisatie
te staa n

VERVOLG FUSIE

Vanaf het begin
met voldoende
GOEDE ORGANISATIE

Voor de vervolgstappen in het fusie-

proces hebben we hiervan geleerd

en zullen we hiermee rekening

moeten houden. Vanaf het begin

dient er een goede organisatie met

voldoende bezetting te staan.

Anders dan bij de jeugd kan hier

natuurlijk geen beroep op de ouders

worden gedaan maar moet er be-

roep worden gedaan op (oud-)

Ieden.

WERKGROEP

Voor het verdere proces hebben we

eerst alle denkbare taken op rij

gezet en deze vervolgens geclusterd

tot een 8-tal 'groepen'. De

bedoeling is dat er rond die taken

een werkgroep komt waarin leden

dient er
bezett i n g

van Huévo sn PoQofo§TAP Orion

zitten. Samen gaan ze kijken naar

elkaars werkwijze en proberen van

daaruit voor het komende seizoen

een ideale werkwijze op papier te

zetten waarin leden van beide oude

verenigingen zich kunnen vinden.

Daarnaast zijn er natuurlijk weer

die mensen nodig die de kar willen

trekken of willen helpen duwen. De

bedoeling is dat de werkgroep deze

mensen ook probeert te vinden.

STUURGROEP

De werkgroep wordt aangestuurd

door een stuurgroep die zelf een

aantal taken oppakt en verder de

werkgroepen gaat ondersteunen in

hun werkzaamheden, De stuurgroep

zal ook een uiteindelijk organisatie-

plaatje en een onderliggend finan-

cieel plaatje neerzetten.

Afgelopen weken zijn diverse

mensen gevraagd om deel te

nemen in de werkgroepen en

uitgenodigd voor een kick-off die in

oktober wordt gehouden. Mocht je

geen uitnodiging hebben ontvangen

en toch graag bij één van de

groepen willen aansluiten kun je je

altijd bij één van de

stuurgroepleden melden en wordt je

toegevoegd.

Uiteindelijk zal het totale plaatje dat

aan alle leden wordt voorgelegd

eind maart klaar moeten zijn I

4. Facilitaire zaken : zalen, materialen, wedstrijd-

secretariaat, scheidsrechters, haldienst

5. Financiën,incl.ledenadministratie
6, Secretariaat, incl. statuten & huishoudelijk

regelement

7. PR / website / Orion Expres / Jeugdmailing / Mini

Expres

8. Sponsoring

OP TE LEVEREN

Fase 1 INVENTARISATIE (eind november 2004) :

. Samenstelling werkgroep

. Plan van aanpak

. 'Cijfers' (aantal teams, leden, scheidrechters,

ballen, etc., etc.)

Fase 2 EINDVOORSTEL (ultimo februari 2005) :

. Beleidsplan (kort)

. Begroting komend seizoen

. Organisatieschema / Invulling komend seizoen

. Specifieke actiepunten komend seizoen

H ieronder de orga n isatievorm va n de fusievoorbereid ing :

STUURGROEP
. Wim Dieleman voorzitter DoOoCTSTAP Orion
. Hans Meijer voorzitter Huévo

. Hennie van Haarlem bestuurslid DTOoCTSTAP Orion

. Marion Meulman penningmeester Huévo

Te behandelen onderwerpen :

. Ondersteuning / voortgang werkgroepen

. Organisatieschema/bestuursvorm

. Verenigingsmanager

. Kleding

. Acties

. Afstemming toernooien

. Beachvolleybal (eventueel apart te vormen

commissie buiten werkgroepen om)

WERKGROEPEN

1. Dameslijn

2. Herenlijn

3. Recreantenlijn

oktober 2OO4



WIM DIELEMAN
"Best of both worlds"

COLUMN VOORZIÏTER

Strak bovenaan!
Het is herfst. Buiten vallen de bladeren, binnen de punten. DoOoCoSTAP Orion is de competitie

op veel fronten prima begonnen. Veel plezier beleven we met z'n allen aan Dames 1. Natuurlijk,

we hebben nog een lange weg te gaan, maar de resultaten van de eerste wedstrijden liegen er

niet om. De meiden staan na vier wedstrijden helemaal bovenaan de ranglijst. Ook de eerste

bekerwedstrijd (thuis tegen Set Up uit Ootmarsum) liep op rolletjes (3-0). Leuk om te zien dat

er bij elke thuiswedstrijd van onze dames weer meer mensen op de tribune zitten. En die laten

zich nog goed horen ook. Kom ook eens kijken als je tijd hebt (zaterdag 6 november om 15,00

uur 's middags in Rozengaarde bijvoorbeeld).

Een groot deel van onze vereniging

(alle jeugd om precies te zijn!)

speelt dit seizoen onder de vlag en

de naam van Huévo. Dit als aanzet

voor de volledige fusie tussen

DoOoCoSTAP Orion en Huévo,

volgend jaar augustus. Rond deze

tijd beginnen circa acht werkgroe-

pen met de voorbereidingen voor

die fusie. Elk van deze groepen,

bestaand uit mensen van Huévo en

v6p ITQoQTSTAP Orion, gaat aan

het werk rond een bepaald thema

(bijvoorbeeld secretariaat, finan-

ciën, technische coördinatie, statu-

ten en reglementen, publiciteit en

communicatie etc.). Ze stellen vast

hoe een en ander nu verloopt in

beide verenigingen en leggen ver-

volgens in een paar A-viertjes vast

hoe we het het beste in de toe-

komst kunnen regelen. Daarbij

maken we dankbaar gebruik van

'the best of both worlds'. Nu eens

heeft de aanpak van Huévo de

voorkeur, dan weer lijkt de manier

waarop PrQrQr§JtrP Orion de zaken

benadert het best te passen bij de

fusieverenigingen. Uiteindelijk

moeten alle A-viertjes van alle

werkgroepen samen de structuur

van de nieuwe vereniging vormen.

Ondeftussen krijgt de samenwer-

king al vorm in de dagelijkse prak-

tijk. Jeugdteams lopen al helemaal

door elkaar heen, trainen samen en

spelen op zaterdag hun wedstrijd in

een en hetzelfde team. Eigenlijk be-

wijst de jeugd nu al dat het prima

kan, zo'n fusie. Want uiteindelijk

gaat het er toch vooral om dat we

lekker kunnen volleyballen.

50 JAAR VOLLEYBAL

Er moet nog heel wat water door de

Oude lJssel, maar als de voorteke-

nen ons niet bedriegen, dan staat

er volgend jaar rond deze tijd een

nieuwe, krachtige volleybalvereni-

ging in Doetinchem, En dat in het
jaaq waarin we '50 jaar volleybal in

Doetinchem' hopen te vieren. In

1955 werd in onze stad de eerste

volleybalvereniging opgericht, zo

vermeldt de historie. Er hebben zich

binnen de Doetinchemse volleybal-

wereld in het verleden op gezette

tijden fusies, samenwerkingen en

afsplitsingen voorgedaan. Onze tijd

vraagt - met een teruglopend aantal

vrijwilligers, met krlmpende budget-

ten, maar ook met mogelijkheden

om nieuwe wegen in te slaan - weer

om het bundelen van de krachten.

Laten we de kans daartoe grijpen.

Misschlen is het voor het volleybal

wel de enige manier om op termijn

te overleven en een gezonde

toekomst veilig te stellen.

Overigens, over dat 50-jarig

.lubileum gesproken,.. we zijn van

plan dat heugli.lke feit niet

onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Itlocht je met ons mee willen

denken over de vorm waarin we de

feestelljkheden kunnen gieten, wil

je meehelpen met organiseren,

meld je dan aan bij een van de

bestuursleden. Binnenkort wordt er

een werkgroep gevormd. We

noteren daarvoor graag je naam.

Tot de volgende keer enne... vergeet

die wedstrijden van Dames 1 niet!

Wim Dieleman

oktober 2O04
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Voortgang voorbereiding fusie

D.O.C.STAP ORION Huévo

Via de Orion Expres en de website van Huévo willen we de Ieden de

komende tijd op de hoogte houden over de voortgang van de

aangekondigde stappen op weg naar een fusie tussel poQoQo§f[p

Orion en Huévo in augustus volgend jaar.

De jeugd is nu een aantal maanden

op weg en de samenwerking loopt

daar erg goed. Er kan veel meer op

niveau worden geselecteerd en

samen vul je elkaar goed aan op

allerlei gebled waardoor je een hele

goede organisatie kunt neerzetten.

Jammer is dat een aantal kader-

mensen de samenvoeging hebben

aangegrepen om er gelijk maar

mee stoppen. Dit heeft het voor de

jeugdcommissie erg moeilijk ge-

maakt in de eerste weken waardoor

men niet optimaal elke groep die

aandacht heeft kunnen geven die

het nodig heeft en er her en der ad-

hoc problemen moesten worden

opgelost. Helaas was er niet bij

eenieder het begrlp dat samen-

voeging van de jeugdafdelingen en

nieuwe kadermensen'start'-proble-

men oplevert, waardoor een aantal

jeugdleden besloot er mee te stop-

pen; het is echter ook zo dat als

niemand vanuit de ouders bereid is

ondersteuning te geven, het voor

de jeugdcommissie onmogelijk is

200 kinderen aan het volleyballen

te houden. Kortom: we moeten het

met z'n allen doen en niet alleen

maar zeggen dat het niet goed

geregeld is. Gelukkig hebben zich

nu al een aantal ouders aangemeld

om mee te helpen / denken. »

Herfstactie Plantina Fir
Zoals je weet is Plantina sinds dit jaar onze verenigingssponsor. Plantina, gevestigd in Gendringen, is

producent en leverancier van voedingssupplementen en vitamines. Deze worden onder strikte controle

geproduceerd en voldoen onder meer aan de strenge eisen die NeCeDO (het Nederlands Centrum voor

Dopingvraagstukken) stelt aan deze middelen. Niet voor niets waren de Plantina producten favoriet bij veel

van de Nederlandse Olympiërs afgelopen zomer in Athene. Ook Heren 1 en Dames 1 van DTOTCoSTAP

Orion hebben de Plantina producten inmiddels opgenomen in hun dagelijkse voedingspatroon.

Speciaal voor de leden van DoOTCTSTAP Orion houdt Plantina dlt najaar een verkoopactie. In deze Orion

Expres vind je een antwoordkaart. Daarop kun je een bestelling plaatsen voor supplementen of vltamines.

Stuur de kaart op naar Ortho Company in Gendringen (je hoeft geen postzegel te plakken) en je krijgt je

bestelling zo spoedig mogelijk thuisbezorgd. Je kunt ook bestellen via internet (www.plantina.nl) of door te

bellen (0315 695222) of te faxen (0315 695225). Vermeld in alle gevallen wel even dat het om de

herfstaanbieding voor DoOoCoSTAP Orion gaatl

oktober 2O04



Orion Expres
Officieel orgaan van volleybalvereniging DoO.C.STAP Orion

VERENIGING
prQoQo§fAP ORION

Postbus 492
TOOO AL Doetinchem
Tel: (0314) 34 s3 63
Inschrijfnummer Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland
v.40119425

PoQofo§ftrP
Plantlna Fit

Vitamines

voorzitter
secreta ris

pen n ing meester
algemene zaken

recrea nten

heren

dames

Naamsponsori
Verenigingssponsor:

Bestuur

Wim Dieleman

Joke Emaus

Jos Pasman

Hennle van Haarlem

Marijke lYenzo

Bas Bloem

Bert Snippe

STICHTING TOPVOLLEYBAL
ORION

Postbus 666
AR Doetinchem
Tel: O6 51541626

Bestuur

Theo Vriezen

Column voorzitter Strak bovenaan

Bestuurlijk Voorbereiding fusie

Bestuurlijk Status nieuwe DoOoCoSTAP Orion kleding

Grote Clubactie

City Beach 2OO4 Amicon grote winnaar

Bestuurlijk Verslag algemene ledenvergadering

Herenlijn Uitbreiding van het aantal teams

Verenigingssponsors

Bestuurlijk Twee nieuwe teamsponsors

Jeugdlijn Meisjes C

Heren 1 Teampresentatie in Hart van Doetinchem

STO Partners DTOoCTSTAP Orion

Contributie seizoen 2OO3-2OO4

Bestuurlijk Handige namen en adressen

2

3

7

11

L2/L3

L4/7s

17

20

2t

23

26

28

31

32

voo rz i tte r

Ed lansen Venneboer penningmeester

Jan Dekker

Jos Tiemessen

Management team

Augustine van Ree

Erik Veenstra

Gerard Wesselink

Frans Tijssen

Nlco ien Rensink

secreta ris

d i recteu r

PR

technische zaken

algemene zaken

financièle zaken

administratieve
ondersteuning

Redactie Orion Expres

Ingezonden stukken, suggesties, op-

en aanmerkrngen kun je maiten aan

avanipenburg @ hotrnai l, com

Colofon

Uitgave : volleybalvereniging Orion

Doetinchem

Hoofdred.: Annemieke van Ipenburg
Vormgeving: Loekie Raterink

Druk: Ratio Druk, Doetinchem

De volgende Orion Expres
verschijnt december 2OO4

Kopij inleveren vóór 4 december
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wiik 1

Anne lulia & Eleonore Schut
Louise de Colignystraat 5

wajk 2
Vacant (Ab Been)
Marjolijn van Haarlem
Einthovenlaan 25

wijk 3
Sander & Niek Hugen

Willem Dreeslaan 57

Anke & Laura Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

wijk 4/s
Jan Bosma
Tulpenstraat 60

waik 6/7
Ab Been

Plattenburgstraat 214

wiik 6
Niek & René Derksen
Alsemveld 1

Maayke Zoethout
Perzikbloesem 21

wijk 8/9
Karin Bazen

Prins Alexanderstraat 1 22

wijk e
Wessel Staal
l.G. Heuthorststraat 35

Dinie Kuiperij
Van Entstraat 33

Adverteerders centrum
Ab Been 0314 - 334832

oktobe. 2OO4
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STAT U S

nieuwe D.O.C.STAP

Orionkleding

HERENLIJN

Binnen de herenlijn spelen alle teams in het nieuwe

tenue, de enige uitzondering is heren 6 dat nog één

jaar in de Dumphuis-kleding mag spelen.

DAMESLIJN

In de dameslijn is in principe ook alles geregeld, naast

dames 2 (nog één .1aar Gevelmeesters) en dames 3

(nog één jaar Chris Holtkamp) spelen de andere teams

in het nieuw )oQof o§fflp Orion-tenue.

JEUDGLIJN

Een vijftal teams binnen de jeugdlijn van Huévo speelt

in het blauws poQofo§l{P Orion-tenue, voor de andere

teams geldt een tussenjaar waarin ze nog in andere

shirtjes kunnen spelen.

Het nieuwe DOOOC.STAP Orion tenue (blauw/-

oranje/ wit) begint nu zo langzamerhand een ver-

trouwd en mooi gezicht te worden. De eerste

lichting kleding van vorig seizoen is vervangen

door een nieuwe serie met blauwe kragen en

biesjes en medio oktober zijn hopelijk ook de

da messhorts gearriveerd.

RECREANTENLIJN

Tot op heden spelen alleen de heren en dames

recreantenteams van de dinsdag in de nieuwe kleding.

Het damesteam van de maandag krijgt binnenkort hun

kleding. Een uitzondering is nog het heren recreanten-

team van de maandag, zij lenen bij wedstrijden altijd

van spelers van WIK en we kunnen niet eisen dat zij

sgp poQofoSTAP Orion-tenue kopen. Hiervoor zullen we

een creatieve oplossing moeten vinden.

CIRCULATIE

Met Huévo is afgesproken dat voor deze groep voorlopig

naar een leuk T-shirt wordt gezocht.

lYet de andere teams is afgesproken dat het reeds be-

taalde geld voor het tenue wordt teruggegeven wanneer

alsnog een sponsor wordt gevonden.

Voor de teams die volgend jaar een nieuw tenue

moeten kopen is het aan te raden nu vast rond te

kijken naar een nieuwe sponsor, men heeft nu nog een

jaar de tijd!!
Voor de vereniging is het alleen maar handig wanneer

alle teams gesponsorde shirtjes hebben, dit betekent bij

de seizoensovergangen weinig problemen of shirtjes

ruilen.

TRAININGSPAKKEN

Naast heren 1en dames l lopen ook nog twee andere

teams in de zwart/blauwe trainingspakken van poQofo

STAP Orion, namelijk dames 4 en Huevo meisjes B1 !

RESERVE

Voor noodgevallen heeft de vereniging een aantal

reserveshirtjes aangeschaft en ook is er een liberoshirt

beschikbaar wanneer je als team een keer met een

libero wilt spelen maar geen shirt daarvoor hebt. Deze

shirts liggen bi; Hennie van Haarlem. »

belastingadviseurs

Uw persoonlijke wensen
zTjn het vertrekpunt voor
otr.ze die n stverlening.
Wij kunnen u optimaal van dienst zijn met:

oktober 2OO4

. Het samenstellen van en de controle op
de jaarrekening.

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

. Totale begeleidingvan de
onderneming op financieel, fiscaal
en bedrijfseconomisch gebied.

. Waardebepaling van bedrijven.

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

Cildenbroederslaan 4
Postbus I 96 - 7000 AD Doetinchem
Tefefoon (0314) 37 70 00 - Fax (0314) 37 70 05

Doetinchern
Emmeloord

Giesbeek

Gouda

I(:rmpen
Leidsctrendan-r

Oirschot
Urk

Warnsveld
Zwolle

Uitmaat 25 - 69a7 ER Giesbeek
Postbus 107 - 6980 AC Doesburg
TeleÍoon (03'l 3) 63 27 00 - Fax (0313) 63 27 27
Email lnfo@kabgiesbeek.nl

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

KAB - VERSTAND VAN ZAKEN



SPONSORS

Teams die een sponsor hebben weten te vinden

Heren 1

',ïg* D'o'c. sTA P

Dames 1

----

f@@} "l t4ql i --
FL-

Heren 7

. .-.rt. i..

Dames 4

t!vrytt*s

Meisjes B 1 Meisjes Ct/ C2

Jongens B1

ttnl
íf( i \!ii l\ r r)rl\.r'\ií.{rtE

Heren recr. DI
MCP Reclame/
Adviesbureau

REGELS

Bij het nieuwe tenue horen een aantal regels die voor alle teams gelden:

. Shirt en broekje worden gezamenlijk gewassen en in de Claus-tas bewaard

. Tenue en trainingspakken worden uitsluitend bij D.O.C.STAP Orion-activiteiten gedragen

o Het shirt wordt in de broek gedragen

. Gesponsorde shirtjes blijven eigendom van de vereniging en gaan in principe 3 jaar mee, zelf betaalde

shirtjes zijn natuurlijk eigendom van de leden zelf
. In de loop van dit seizoen zullen regels voor verkoop of mogelijkheden tot ruilen bekend worden

gemaakt.

INFORMATIE / PRI]ZEN
Voor informatie over sponsoring of prijzen kun je terecht bij Hennie van Haarlem (tel: 341589), De prijs

van het tenue (shirt + broekje) zonder sponsorlogo ligt bij aankoop als team op maximaal € 57,--, voor

recreanten en jeugd ligt dit wat lager.

.*4*ïm D.o.c.sTAp
r YDe beste stap vooruit

oktober 2004
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BESTUURLIJK
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gewoon geld voor e club

De organisatie is in handen van Wendy Lettink, die geholpen wordt door

Jorinka Simmelink en Anneriek Meljer. Zij zijn uitgegaan van de ervaringen

van Huevo met de Grote Clubactie van voorgaande jaren. Dit is ook de

reden dat er op de intekenlijst vanaf dit jaar een machtiging tot incasso

moet worden ingevuld. De jeugd hoeft hierdoor niet meer met contant geld

over straat en de aflevering van de loten kan met éen bezoek.;e plaats

vinden. Voor de jeugd wel zo veilig en het werkt sneller. Voor de organisatie

wel iets meer werk, maar geen blauwe vingers meer van het geld tellen!

De intekenlijsten zijn de eerste week van oktober ingeleverd. De

tussenstand van het aantal verkochte loten staat op ruim 1000 stuks! De

loten worden vanaf half oktober uitgeleverd, de trekking is op 17 november.

Wat onveranderd is gebleven, is de sponsoring door IJssalon Fri0l. Zij

steunen de volleybaljeugd van Doetinchem door kadobonnen beschikbaar te

stellen voor de leden die het hoogste aantal loten verkopen. Na de

winterstop van Fri0l kunnen deze vanaf eind februari 2005 weer worden

verzilverd. Op 6 november is de feestelijke prijsuitreiking gepland, de

pri;swinnaars ontvangen hiervoor persoonlijk bericht. Het verslag hiervan

volgt in de volgende Orion Expres alsmede op de Huévo site

(www. h uevo. nl).

Sponsor van deze actie

j

Grote Clubactie
illl

De Grote Clubactie is begin

september weer van start

gegaan. Zoals inmiddels wel

bekend is, levert deze actie

per verkocht Iot C 2,-- voor

de vereniging op. De volley-

baljeugd van Doetinchem,

die dit jaar volleybalt bij

Huévo, heeft de intekenlijst

begin september ontvangen

op de training.

oktober 2004 11



win naa r jeugd en horeca

Vrijdag 16 en zaterdag L7 juli is weer het jaarlijkse City Beach

gehouden op het Simonsplein. Veel DoOoCoSTAP Orion-leden

missen het elk jaar omdat ze op vakantie zijn maar ook dit jaar was

het weer zeer de moeite waaÈdl op de vrijdagavond hadden zich 12

jeugdteams ingeschreven en voor de zaterdag waren er 18

horecateams om te strijden om de fel begeerde le plaats.

Amicon

WEERGODEN

Het toernooi werd ook dit jaar weer
georganiseerd in samenwerking met

de Stichting Evenementen Simons-

plein en de velden werden gespon-

sord door Plantina Fit en (bijna tra-
ditiegetrouw) Amicon. De weergo-

den bleken de organisatie ook dit
jaar weer gunstig te zijn gezind.

Daar waar het al weken slecht weer

wasf en ook tijdens het opbouwen

van de velden op de vrijdag de

regen nog steeds naar beneden

kwam, daar brak om precies kwart

voor 5 de zon door en bleef het, op

één enkel buitje op de zaterdagmid-

dag na, droog tot na de zaterdagfi-

nale. Dat er daarna een noodweer

losbarstte was voor de horeca een

grote strop maar niet meer voor de

volleyballers.

Eén veld werd gesponsord door
Amicon.....,,

bij

CITYBEACH

JEUGDTOERNOOI VRIJDAG VAN

EEN HOOG NIVEAU

De 12 jeugdteams op de vrijdag

bestonden uit 3 spelers/speelsters

t/m 1B jaar waarbij er minimaal 1

meisje in het team diende te spe-

len. De deelnemers kwamen uit de

gehele Achterhoek: van Winterswijk

tot Zevenaar en zelfs spelers/

speelsters die volgend jaar op

divisieniveau in de zaal uitkomen,

maar ook die nog in de C-jeugd

spelen. Dit laatste was allemaal

geen probleem want men hield

rekening met elkaar en de jongsten

streden voor wat ze waard waren.

Het vermelden waard is ook dat de

jeugd zelf alle wedstrijden floot en

telde, dus ook hier heeft de jeugd

de toekomst I

Wij betreuren het dat bÍj plaatsing
van dit artÍkel Ín de vorÍge Orion

Expres iets mis is gegaan, derhalve
op verzoek hier nogmaals het

verslag van het CÍty Beachtoernooi.

Redactie

Vanaf 17.00 uur werden er

wedstrijden gespeeld waarbij alle

teams willekeurig in 3 poules waren

ingedeeld. De nummers 1 en 2

werden daarna samengevoegd tot
de kampioensklasse en de nummers

3 en 4 tot de troostklasse zodat

vanaf de 2e ronde de onderlinge

verschillen klein waren en er leuke

wedstrijden ontstonden.

In de kampioensklasse en de

troostklasse werden vervolgens 2

poules gevormd van 3 tearns waar-

bij de winnaars de finale mochten

spelen. Deze finales gince.r om

twee gewonnen sets tot de 15, alle

overige wedstri.lden duurden een

kwa rtier.

TROOSTKLASSE

In de troostklasse was het uit-

eindelijk het meisjesteam van

Longa en de Badeendjes die 1e

werden in de poule en dus om

21.00 uur de troostfinale gingen

spelen. Na 2 spannende sets waren

het toch de Badeendjes die kopoie

onder gingen in het zand waardoor

Longa winnaar werd en na afloop

als prijs een Plantina Fit - setje

kreeg overhandigd : een rugtas,

een bidon en een T-shirt van de

n ieulve D.O.CTSTAP Orion-sponsor.

Van de'jury'kregen de dappere

Strandkippen (het jongst deelne-

mende team bestaande uit 4
meiden) een bidon van Plantina Fit

voor het feit dat zi; de meeste

aandacht aan hun outfit hadden

besteed: ze hadden namelijk zelf

:

I
I

En het andere door Plantina Fit
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T-shirts gekocht en deze netjes

beschilderd met een rugnummer en

een'strandkip'. Geruchten gaan dat

ze zelfs uitgebreid samen getraind

hebben voor dit toernooi hetgeen

hun zelfs een overwinning in de

troostpoule opleverde op het team

van'Roluroru'.

KAMPIOENSKLASSE

In de kampioensklasse werd beach-

volleybal van een hoog niveau ge-

speeld. Het in grote getale opgeko-

men publiek kreeg enkele prachtige

wedstrijden voorgeschoteld. Na een

zinderende wedstrljd tegen de

Zandhappers wist het team van

Amicon met 1 wedstrijdpunt ver-

schil als eerste de finale te halen.

Dit team bestond uit Bas

Mengerink, Karlijn Mooren en Daan

van Haarlem. Tegenstanders werden

Jet Jansen, Mike ter Haar en Anne-

Kai van Woerden die speelden onder

de naam BB Outdoor 1. Beide

teams speelden ook nog eens in ge-

sponsorde shirtjes waardoor in de

finale de teams er ook netjes ver-

zorgd uitzagen. Ondanks dat beide

teams vermoeid begonnen te raken

van alle inspanningen in het zware

zand werd het een prachtige wed-

strijd die regelmatig applaus ople-

verde van het publiek, Het team

van Amicon liet er geen twijfel over

bestaan wie de beste was : 2-0. Als

winnaar kregen zij ook een Plantina

Flt - setje en mochten ze bij Fred &

Douwe wat gaan drinken.

Einduitslag jeugdtoernooi
vrijdag 16 juli:
1. Amicon-team
2. BB Outdoor 1
3.

4.

de Zandhappers
team Rienke Gerritsen

Horecatoernooi
jeugdwin naa r

Na een lange speeldag bleek uit-

eindelijk het Amicon - team ook op

de zaterdag het sterkste maar dit

ging niet zonder slag of stoot. In

het team was Karlijn lviooren (deed

weer met een ander team mee)

vervangen door Anne Messie en

Chantal Thuijs (horecateams spelen

met z'n vieren) en tegen het einde

van de dag moest ook Bas

Mengerink zich laten vervangen

omdat twee dagen beachen teveel

van zijn knie had gevraagd.

Ondanks deze tegenslag maar met

een vervanger in het team werd de

finale uiteindelijk met 2-1

gewonnen van de Boulangerie.

De eerste pri.1s bestond uit een

tegoedbon van € 50,-- te besteden

bij een van de horecazaken rondom

het Simonsplein.

Voorafgaand aan dit alles werd de

gehele dag gestreden in wedstri.ld-

jes van 10 minuten. In de loop van

de middag zag je de 'echte' horeca-

teams afhaken vanwege de horeca

en kwamen de teams met volleybal-

lers toch weer boven ondanks de

soms onbevangen tegenstand van

n iet-volleyba llers.

De wedstrijden op de zaterdag wer-

den de omgeven door bier- en

eettentjes en gezellige (Caribische)

muziek. Na de finale zou dit voort-

gezet worden met live-bands maar

helaas gooide het genoemde nood-

weer roet in het eten.

Jammer was dat deze entourage op

de vrijdagavond niet het geval was

want het spel tijdens de finale op

vrijdag was misschien wel beter als

c
-EErl

zaterdag prooi voor

op de zaterdag en er was toen ook

meer publiek zodat ook de jeugd

(toekomstige klanten voor de

horeca) een gezellige omlijsting

verdient. Wellicht iets voor het

volgende jaar.....

ORGANISATIE TEVREDEN

Al met al kon de organisatie

tevreden zijn met het weekend.

Zonder mensen te kort te doen

(scheidsrechters, tellers, etc., etc.)

willen we hier toch enkele mensen

noemen die er voor gezorgd hebben

dat samen met die anderen alles

vlekkeloos verliep :

Wedstrijdleiding : Ruud Hofland

Velden : Bert Snippe

Scheidsrechters : Theo Besselink

Horecatea ms/orga n isatie:

Sjoerd Holders

(Fred&Douwe)

Jeugdteams : Daan &Marjolijn

van Haarlem

Namens DTOeCoSTAP Orion

allemaal bedankt !

Eindu itslag horecatoernooi
zaterdag 17 juli:

Amicon-team

de Boulangerie
't Nieuwe Vermaeck
AlexSander

1.

2.

3.

4.

Het winnende Amicon-team
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gehouden
Verslag algemene ledenvergadering

op 29 september 2004

Aanwezig : Namens het bestuur: Wim Dieleman (voorzitter), Jos Pasman (penningmeester) en Joke Emaus
(secretaris) en de leden Petra Snijdeq Karin Bazen, Theo Besselink, Antoinette en Ruud Hofland,
Rinus van der schaaf, Mechteld Kappert os, Ab Been, Hans Albers en Erik veenstra.

Afmeldingen : Heren 6, Bert Snippe en Roel Booy,

1. Opening en mededeling
Wim Dieleman opent de vergadering en deelt mee dat er bericht van verhindering is binnengekomen van Heren
6 (competitieverplichtingen), Bert Snippe en Roel Booy (met brief). Jos Pasman zal Roel's brief beantwoorden,
ook op de financiële aspecten.
Het afgelopen seizoen is er hard aan gewerkt om de vereniging weer financieel gezond te maken. Momenteel
heeft het bestuur een andere zorgi er is een drastisch gebrek aan kader. Als er zich voor de openstaande posten
geen leden/ouders jeugdleden melden, zal het bestuur zich moeten beraden hoe we volgend seizoen verder
moeten. Bestaande vacatures (o.a. wedstrijdsecretariaat, haldienstcoördinatie op de zaterdag, coaching teams)
worden nu ingevuld door de reeds actieve leden. De filosofie van het huidige bestuur is dat elk lid primair wil
volleyballen bij D.O.CoSTAP Orion, maar dat als er veel mensen bereid zijn een kleine taak op zich te nemen,
het voor iedereen behapbaar blijft. Een niet voorziene consequentie van de fusie van de jeugdafdeling van
DTOoCTSTAP Orion met Huévo is dat dit het kaderprobleem alleen maar vergroot heeft. Het bleek voor mensen
die zich al jarenlang ingezet hadden, en dat geldt voor beide verenigingen, een natuurlijk moment om te
stoppen. Op zich heel begrijpelijk, maar het plaatste beide verenigingen plotseling voor een probleem.
Binnenkort zal er een uitgebreide enquëte gehouden worden onder de leden van poQrfo§ffip Orion en Huévo,
waarin onder andere gevraagd wordt met oplossingen te komen. Een uiterste optie is het aanstellen van een
verenigingsmanager/ maar dit leidt tot een contributieverhoging. Het bestuur staat in ieder geval open voor ideeën.

2. Vaststelling verslag ledenvergadering 8 juni 2004
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Financieel verslag seizoen 2003-2004
Jos Pasman geeft een uitgebreide toelichting op de financiële stukken. Er hebben zich geen spectaculaire zaken
voorgedaan aan de uitgavenkant. Belangrijkste uitgavenposten zijn zaalhuur en trainers. Het financiële overschot
is bedoeld voor aflossÍng van de oude schulden, Ruud Hofland Informeert of alle contributie-inkomsten van de
leden al geÏnd zijn. Jos Pasman deelt mee dat op dit moment de laatste hand wordt gelegd aan het invoeren van
een geautomatiseerd contributieprogramma met een koppeling naar de ledenadministratie. Dit zal per 1 oktober
voor het eerst gebruikt gaan worden. Dit systeem kan ook aanmaningen versturen,
Ruud Hofland informeert naar de hoge kosten voor de Nevobo. los Pasman licht toe dat dit bedrag uitsluitend
boetes betreft, die de Nevobo de vereniging oplegt voor bijvoorbeeld het niet inleveren van zaalbeoordelingsfor-
mulieren, het niet opdagen van teams etc. Van deze boetes is een deel door te belasten aan Heren I. De verga-
dering is van mening dat boetes tot een minimum beperkt moeten worden en stelt voor om bijvoorbeeld een
tarievenlijst voor boetes, die door de Nevobo wordt gehanteerd te publiceren in de Orion Expres.

4. Verslag kascommissie/verkiezing nieuwe kascommissie
Petra Snijder leest de verklaring van de kascommissie voor. De kascommissie heeft een kleine onjuistheid in de
boeken aangetroffen, waardoor er € 195,-- minder overschot is. De administratie is voor het overige goed
bijgehouden en de kascommissie stelt voor het vertrouwen uit te spreken in de penningmeester.
De vergadering neemt dit advies over. Als kascommissie voor het seizoen 2004/2005 worden Hugo Slutter en
Mechteld Kappert Os benoemd.

5. Begroting 2OO4/2OO5
Jos Pasman geeft een uitgebreide toelichting. Het komend seizoen heeft D.O.CTSTAP Orion geen jeugdafdeling.
Er zijn daardoor minder contributies geraamd, maar daar staan minder uitgaven tegenover. De gemeente
heeft de zaalhuur verhoogd, waardoor er meer uitgaven geraamd moeten worden. Het bestuur heeft in overleg
met Dames 1 een maximumbedrag vastgesteld voor de noodzakelijke uitgaven voor het komend seizoen.
Eventuele meeruitgaven zullen alleen toegestaan worden, indien daar een dekking tegenover staat, bijvoorbeeld
in de vorm van sponsorinkomsten of inkomsten uit acties van Dames 1. Vorig seizoen heeft Dames I in opdracht
van Syntus een huis-aan-huis-actie gehouden in Zeddam, wat € 3000,-- opleverde. Een deel van dit bedrag is
teruggevloeid naar de exploitatie van Dames 1, het andere deel komt ten goede aan de vereniging. De sponsor-
inkomsten van de vereniging zij dit seizoen gelukkig gestegen. Naast de bestaande sponsorcontracten zijn
nieuwe sponsors gevonden: Plantina is verenigingssponsor geworden en met poQoQo§l[p is een tweede sponsor
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binnengehaald, De reden waarom de kosten van Dames l verlaagd zijn ten opzichte van vorig seizoen, is dat de
drukkosten voor shirts eenmalige kosten waren. De verhoging van de zaalhuur is het gevolg van het aanmerken
van Rozengaarde als topsporthal, waardoor op wedstrijddagen maximaal 3 velden mogen worden opgezet. Dlt
beleid van de gemeente heeft dus een kostenverhogend effect en de vergadering is van mening dat de gemeente
hiervoor financiële compensatie gevraagd moet worden. De voorzitter deelt mee dat dit al meerdere malen onder-
werp van bespreking is geweest bij de gemeente, maar dat hiervoor geen luisterend oor gevonden is tot nu toe,

6. Contributies seizoen 2OO4l2OOS
Jos Pasman licht het voorstel toe: In de vorige Orion Expres was abusievelijk een oude contributieregeling
opgenomen. Ter vergadering wordt de goede regeling uitgedeeld.
De volgende wijzigingen worden voorgesteld:
- invoeren van een prestatietoeslag. Voor prestatieteams worden hogere onkosten gemaakt (duurdere trainers,

meer zaalhuur). Analoog aan de regeling bij Huevo wordt voorgesteld om ook in de contributieregeling bij
DoOoCoSTAP Orion een prestatietoeslag in te voeren.

- In vergelijking met Huévo heeft D.O.CoSTAP Orion in de seniorenlijn hogere contributies en in de recrean-
tenlijn lagere contributies. Met ingang van het volgend seizoen zijn beide verenigingen gefuseerd en zullen er
harmonisatievoorstellen op tafel liggen. In vergelijking met andere verenigingen is D.O.CISTAP Orion
duurder dan de omliggende kleinere verenigingen maar goedkoper dan de grotere verenigingen.

Erik Veenstra vindt het jammer dat je voorlaan moet gaan betalen voor het hebben van talent. Jos pasman
beaamt dat met deze regeling wordt gebroken met de onderlinge solidariteit. Een ander punt van aandacht is
dat DTOoC.STAP Orion bij de jeugd werkt met de Nevobo-leeftijdsgrenzen en Huévo rekent met het niveau
waarop een jeugdlid speelt. Dit zal nog geharmoniseerd moeten worden.
De vergadering vraagt het bestuur extra aandacht voor de wel erg drastische contributieverhoging voor de
talentvolle C-jeugd en verzoekt dit zo mogelijk te herzien. De vergadering heeft een voorkeur om de contributies
voortaan per maand te incasseren.
Vrijwilligers (coaches, scheidsrechters, bestuursleden) worden verenigingslid van D.O.C.STAP Orion en zijn
daarvoor geen contributie verschuldigd. De Nevobo-bijdrage wordt betaald door de vereniging en is nodig om
verzekeringstech nische redenen.

7. Bestuurssamenstelling/vacatures
Er zijn vacatures bij het wedstrijdsecretariaat, de jeugdlijn en PR en communicatie, onderhouden webslte etc.
Wim Dieleman verwijst naar zijn inleiding van vanavond en roept geïnteresseerden op zich vooral te melden bij
een van de bestuursleden. Het volgend seizoen zal het bestuur y61 poQof,oSTAP Orion bestaan uit een compact
bestuur en zullen operationele zaken in aparte commissies behandeld gaan worden. Dit maakt het bestuur
slagvaardiger. Dit jaar staat in het teken van de voorbereiding van de fusie met Huévo en er gaan diverse
werkgroepen aan de slag. Antoinette Hofland meldt zich aan voor de werkgroep Recreanten.
Wim Dieleman deelt mee het plezierig te vinden dat Heren 1 zich inzet voor de vereniging, door het geven van
trainingen aan diverse (jeugd)teams.

8. Rondvraag en sluiting
Ruud Hofland vindt de invulling van de website v6;1 poQofoSTAP Orion aan de schamele kant. Wim Dieleman
erkent dat, maar het bestuur heeft het afgelopen jaar hieraan geen prioriteit toegekend. Met ingang van dit
seizoen is via StadsTV, pad.440 steeds actueel nieuws y3p prQofoSTAP Orion te zien, Prioriteit ligt momenteel
bij het actueel houden van deze pagina. Nieuws voor deze pagina kan iedereen via Hennie van Haarlem, Jos
Pasman en het secretariaat aanmelden.
Mechteld Kappert Os vraagt aandacht voor Dames 5: dit team heeft nog geen trainer en heeft er wel dringend
één nodig,
De VIP-ruimte op zaterdag is weinig open. Dit ligt echter aan de beheerder van de kantine van Rozengaarde en
DoOoCoSïAP Orion heeft hier helaas geen invloed op. Op 2 oktober vindt wederom een gesprek plaats met de
beheerder met als insteek v6p poQofoSTAP Orionzijde om op de'verenigingszaterdag'deze VlP-ruimte open te
hebben. Dit verstevigt de onderlinge banden tussen de teams.
Ab Been meldt op zoek te zijn naar nieuwe scheidsrechters. Graag bij hem aanmelden.
Ruud Hofland informeert naar de afwikkeling van de oude schulden, vooral de afwikkeling met de oude
secretaris/penningmeester en voorzitter. Jos Pasman deelt mee dat de financiële commissie nog een post
onvoorziene uitgaven heeft. Er is overleg met de betrokkenen hierover. In de volgende ledenvergadering zal
hierop teruggekomen worden.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor de inbreng.
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Heren 4 met hun trainer ltamar Stein
draait mee in de top drie

H EREN LIJ N

Vanaf heren 4
spelen de teams
allemaal in de

derde klasse

ongemak.les worden met het nodlge

'leenwerk' opgelost. Dick Tankink

kent een keiharde kern in zijn

ploeg, die nog lang niet van ophou-

den weet. Hoeveel seizoenen speelt

dit team al samen?

HEREN 6

Heren 6 is een verhaal apart. Deze

heren werden vorig jaar kampioen

in de eerste klasse, maar stonden

de vrije plekken in het tweede team

af aan de opstormende jeugd. Het

gevolg was wel dat het zesde dus

onderaan moest beginnen. Gelukkig

werd de vierde klasse afgeschaft!!

Nog geen set ging verloren, houden

ze dit vol?

SINTERKLAAS

Ook dit jaar zet de Goedheiligman zich weer in voor de kleintjes en voor de kas van onze

vereniging. Een traditionele actie, die elk jaar de nodige energie kost maar vooral veel

plezier voor de gezinnen die bezocht worden en voor de Pieten en Sint die meedoen,

Binnenkort zullen velen benaderd worden om een bijdrage te leveren aan dit gebeuren.

Dat kan als Sint, Piet, chauffeur of schminkster, Bespreek het alvast rnet je teamgenoten!

Je hoort er binnenkolt meer van.

Info bij Bas Bloem of Ruud Hofland.

HEREN 7

En wie verbetert het voorlopige

record van een setoverwinning met

25-3 ? Heren 7, vorig jaar een

topper in de vierde klasse heeft zijn

draai gevonden in de derde klasse.

Paul Löwenthal en zijn mannen

maken er weer een mooi seizoen

van,

HEREN 8

Tot slot heren 8, een team van

spelers die eerder al voor Orion of

Huévo uitkwamen en het spelletje

nog steeds beheersen, getuige

hun positie op de ranglijst. Af en

toe moet er wel geleend worden,

maar met redelijk veel jeugdlgen

achter de hand is dat probleem

niet al te groot. Al met al is de

herenlijn voorspoedig van start
gegaan en bestaan alle teams uit
voldoende spelers. Zij spelen

inmiddels bijna allemaal in de

prachtige nieuwe blauwe shirts,

een mooi visitekaartje voor de

verenig ing.

Bas BIoem

ëí

oktober 2OO4 19



HERENLIJN

GORAN

ALEKSOV

trainer van
heren 2 en

heren 3

HEREN 3

Heren 3, net als heren 2 getraind

door Goran Aleksov promoveerde

naar de tweede klasse en doet het

daar niet onverdienstelijk. Voorlopig

bivakkeert de ploeg in de midden-

moot en dat is bepaald niet slecht

voor dit jeugdige team. Coach Theo

Hugen en zijn boys laten beslist nog

van zich horen dit jaar!

HEREN 4
Vanaf heren 4 spelen de teams alle-

maal in de derde klasse ( bij de

heren verdween de vierde klasse).

Het vierde team, onder handen

genomen door ltamar Stein doet

het erg knap en draait zelfs mee in

de top drie. Hoewel het nog erg

vroeg in het seizoen is, belooft deze

start wel iets. Jammer dat er nog

geen vaste coach is gevonden, dus

mocht iemand zich geroepen

voelen........ Dit enthousiaste jonge

team verdient dit.

HEREN 5

Heren 5 ('de oudjes') gingen niet

alleen van de vierde naar de derde

klasse, maar ook in hun teamnum-

mer omhoog. Beide zaken gebeur-

den zonder dat ze er zelf enige

bi.ldrage in hadden! Met een enorme

bulk ervaring draaien ze uiteraard

weer soepel mee. De personele »

Uitbreiding van het

aantal teams

D.OOC.STAP ORION startte dit

seizoen met acht herenteams in

de competitie. Een uitbreiding

van twee teams! Deze groei

ontstond enerzijds door de

grote selecties van heren 3, 4

en 5 vorig jaar, waaruit nu 4

complete teams zijn samenge-

steld. Anderzijds meldde een

geheel nieuw team zich bij

D.O.CoSTAP ORION aan, dat

als heren 8 door het Ieven gaat.

HEREN 2

Een rondje langs de velden:

Het nieuwe heren 2 bestaat uit
enkele ervaren spelers, die vanuit

heren 3 weer terugkeerden in het

tweede. Met 4 jonkies komen zij uit
in de promotieklasse. Een zware

klus, want het opbouwen van een

team kost nu eenmaal veel tijd en

de tegenstand in hun afdeling is erg

groot. De 'oudjes' in dit team

trainen slechts één keer per week,

méér wordt lastig vanwege knietjes

en andere externe omstandigheden.

De jeugd traint vaker (Daan wel 5
keer!) en maakt wekelijks vorde-

ringen. Een aantal interessante

duels komen eraan, dus kom dit
team eens aanmoedigen!
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TEAMSPONSORS

Even voorstellen,,,, r, r, r r

twee nieuwe

teamsponsors

kleert;es.com is de online winkel in nieuwe merkkleding

voor baby's en kinderen in de maten 50 t/m t76.
kleert;es.com verkoopt kleding van vorige en nieuwe

collecties kinderkleding, afkomstig uit de betere baby-

en kinderspeciaalzaken. De prilzen ziln aanzienlijk lager

dan in de winkel, de korting op de kleding varieert van

30% tot B0% op de normale verkooppri.ls !

Men streeft er naar het assortiment zo gevarieerd en

breed mogelilk te houden, het aanbod wordt dan ook

regelmatig aangevuld. Het is dus zeker de moeite waard

om af en toe een bezoek.le te brengen aan hun website.

lYocht u op de hoogte willen bli.lven van het aanbod en

akties, dan kunt u zich via diezelfde website aanmelden

voor de nieuwsbrief.

Bij bestellingen vanaf € 75,00 worden er geen verzend-

kosten berekend. De artikelen worden, na ontvangst
van betaling, binnen 3 werkdagen verzonden.

kleert.les.com BV

Transportweg 7-08

7007 CL Doetinchem

Tel: +31 (0)314-391114

Fax: +31 (0)314-394529

E-lvlail info@kleertjes. com

Web

http : //www. kleert.les. comNederla nd

i:ll:lrlill

*

@|dusscildorp
Dusseldorp is een famillebedrijf met 3 kernactivltetiten:
inzameling afvalstoffen, riool- en renovatietechnieken

en sloop, infra- en milieutechniek. Dusseldorp is
opgericht in 1949 en heeft inmiddels meer dan 500

medewerkers in dienst en vestigingen in Nederland en

Duitsland, Het hoofdkantoor bevindt zich in

Lichtenvoorde. Kenmerkend voor de organisatie is de

all-round dienstverlening.

Dusseldorp Groep

Postbus 31

7130 AA Lichtenvoorde

Service en informatie: 0900 - 0955

In de volgende Orion Expres zullen we MCp

Reclame/adviesbureau en Hunting Assurantiën

voorstellen.

Huévo Meisjes 81

oktober 2O04 2L

Orion Hxpres

hun nieuwe kleding, r heren 7

met l«leertjes.com en Huévo meisjes

§r



JEUGDLIJN

Meisjes C3

Talentvol en

zeer enthousiast!

Na alweer 8 weken met de mei-

den getraind te hebben volgt

hier een stukje over deze eerste

I weken:

Op maandag 23 augustus be-

gonnen eindelijk de trainingen

weer, Na een kofte inleiding van

Henri Geerdink over het seizoen

dat komen gaat, begonnen de

altijd Ieuke en gezellige trainin-

gen.

Na 4 weken pittig trainen was de

eerste wedstrijd een feit. Thuis in

de Bongerd tegen Smash Meisjes

c1. De meiden van Smash hadden

geluk dat 3 van onze meiden vrij-
dagavond bekaf van schoolkamp

terug waren gekomen, oftewel we

verloren deze wedstrijd met 4-0.

Wel goed gespeeld, maar het is

even wennen voor sommigen voor

het eerst op een C-veld en voor het

eerst in een nieuw team.

GOEDE MOED

Dus de weken erop weer vol goede

moed trainen en na een paar oefen-

wedstrijden tegen de c2 gespeeld te
hebben waren we klaar om op za-

terdag 2 oktober 2004 in Eefde aan

te treden tegen VIOS Eefde MCl.

En ja, als we al om half 12 weg-
gaan om om half 2 te spelen dan

ben je iets te vroegl Dus dat was

vóór de wedstrijd al weer een les

voor de coach, de aanvangstijden

iets verlaten. In Eefde lieten we het

beste spel tot dan toe zien. Alleen

jammer dat de tegenstander

gewoon veel te goed was. Dus

fantastisch gespeeld, maar opnieuw

zonder punten.

ZENUWACHTIG

Met nog geen gewonnen wedstrijd

en een gedeelde laatste plek gingen

we toch vol goede moed op naar

Achterste rij van links naar rechts:

Inge, Merijn, Lotte, Tarah en Daan

Voorste rij van links naar rechts:

Majelle, Kelly, Mieke, Daphne

het duel op 9 oktober 2004 tegen

Victoria meisjes C1. En die goede

moed hielp ons aan de eerste

overwinning: 4-0!

Na een zenuwachtige staft in de

eerste set waarin we niet geweldig

speelden, kwamen we achter met

24-19. Maar dankzij een paar goede

services van Inge en Lotte kwamen

we langszij en wonnen we onze

eerste set in de competitie: 26-24.
De tweede set begonnen we sterk

en eindigden we sterk. Ondanks

een klein dipje in het midden

wonnen we simpel met 25-23.

In de derde set waren we onver-

slaanbaar, we probeerden alles uit
en alles lukte, Victoria wist niet meer

waar ze kijken moesten: 25-11.

De vierde set gingen we weer ver-

der met het goede spel en ondanks

een spannende eindfase wonnen we

met 25-23: De eerste 5 puntenl ))
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Eerste Business Sociëteit nieuwe seizoen in teken teampresentatie

De eerste Businessavond, aan

de staft van het nieuwe seizoen,

zit erop. Op maandag 27

september blijkt in het Hart van

Doetinchem, dat alle partijen

het komende seizoen met

vertrouwen tegemoet zien. Het

team is versterkt met vier

nieuwe spelers en trainer Appie

Krijnsen is zijn werk begonnen.

Theo Vriezen pakt de voorzit-

tershamer op en de nieuwe

hoofdsponssr !oQrQo§TAP zet

zijn naam voor het topvolleybal

van Orion. Het is ook allemaal

te lezen in de op deze avond

uitgebrachte'gelikte' presen-

tatiegids.

KRITISCHE VRAGEN

De presentatie van de tien spelers,

daar hadden de vele aanwezigen

naar uitgezien. En zij kregen waar

voor hun geld. D.O.C.STAP-

directeur Geert Teunissen liet zijn

talenten als presentator weer eens

de vrije loop. Wat uitliep op een

spervuur van kritische vragen aan

de tien spelers op het podium.

Zo wees, op de vraag wie de

grootste ijdeltuit van de ploeg is,

Ties Lubberding op Goran Aleksov

'want hij verstaat het toch niet'. En

van Jelle van Gurp kwam de intieme

ontboezeming, dat hij'in principe

positief' staat tegenover sex voor

de wedstrijd. Bas Hellinga bekende

dat hij niets heeft met piercings en

tatoeages, 'zelfs niet op verborgen

plekken'.

Frank Denkers wist meer over

trainers:,,2e komen volleyballend

net tekort, zowel in lengte als mo-

D.OoCoSTAP

ORION

een

spraa kma kend

tea m

torisch." Bas Mollevanger erkende

op de scherpe vragen van Geert

ruiterlijk een Feijenoordfan te zijn.

Hij zou best graag een dagje willen

optrekken met Ruud Gullit. Al is het

alleen maar om te ervaren of diens

dagen nou echt zo goed zljn als in

de reclame. En wat doet Bas het

liefst vóór de wedstrijd? 'Een tukkie

of uitgebreid op het toilet zitten'.

Conclusie van speaker Teunissen:

,,Een spraakmakend team. Dat

moet lukken komend seizoen. De

sfeer is in elk geval uitstekend."

HARDE WERKERS

Trainer Appie Krijnsen wist het na

een aantal weken trainen zeker:

,,Hier staat een bijzondere ploeg.

Een ploeg die één is. Een team van

harde werkers en weinig gezeur.

Het onderste moet uit de kan." En

bovenal, een mondige ploeg. ,,Ze

mogen tegen mij alles zeggen. Als
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www.docstap-orion.nl

Thuiswedstrijd voortaan live op de radio

WEBSITE

De pub citelt wordt dit seizoen

uitgebreid met de website
'www.docstap-orion.nl' en in een

co-productie zullen Radio Optimaal

en Stadstv Doetinchem van elke

thuiswedstri.ld een live-verslag

uitbrengen,

Tot slot sprak Tiemessen de wens

uit, dat het bedri.lven van topsport

in de regio zijn weerslag moet heb-

ben op de breedtesport met als doel

de leugd meer te laten bewegen.

,,Aan ons zal het niet liggen. Wi;

zullen hier het voortouw nemen en

de trein in gang zetten. Het levert

niet alleen meer sporters op/ maar

zeker ook meer vrljwilligers."

En dan was er op de eerste Busi-

nessavond nog volop de gelegen-

heid tussen de verschillende part-

ners en vrienden van DoOTCoSTAP

ORION om te netwerken, Hen zal

de voor buitenstaanders wat droge

bedri;fspresentatie van P/Flex over

het onderwerp Pay Rolling beslist

wel hebben aangesproken. P/Flex is

een onderdeel van Randstad

Nederland BV, partner van Orion.

Het bedrijf houdt zich bezig met het

beheren van contracten voor

ti;delijke werknemers bi; grotere en

kleinere bedrijven. Volgens

accountmanager Rene Helbers van

P/Flex kan het uit handen geven

van deze administratie voor de

betrokken bedrijven aanzienlijke

besparin gen opleveren.

De eerstvolgende Business avond is

in het Ondernemingscentrum

Achterhoek/Resta u rant G roeska m p

op maandag 29 november. Gastheer

is dan de nieuwe toppartner
Plantina Vitamines.

Geert Teunissen in gesprek met
trainer/coach Appie Krijnsen

stads

Vanaf maandag 11 oktober presenteren Achterhoek TV (tv-kanaal van Optimaa! FM) en Stadstv
wekelijks het televisieprogramma Orion TV.

Er is dan een uitgebreide samenvatting te zien van de gespeelde volteybalwedstrijd in de
eredivisie. Naast de samenvatting wordt er na afloop gesproken met de spelers en trainer.
Orion TV is wekelijks op maandagavond te bekijken via:
o Achterhoek TV (gemeenten Bergh, Gendringen, Wisch, Wehl en Didam) van 19.00 uur t/m

00.OO uur (herhaling ieder uur)
o Stadstv (gemeenten Doetinchem en Hummelo & Keppel) vanaf 20.30 uur (na Graafschap

TV, herhaling ieder uur).

Naast de reguliere uitzendingen op televisie zal Orion TV ook via internet te bekijken zijn via de
website www.oriontv. n l.
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BESTUURLIJK

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 augus-
tus is zowel geen bonds- als verenigingscontributie
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 uitslui-
tend 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 Iidmaatschap
Voor nieuwe leden is verplicht dat zij (of hun wettelijke
vertegenwoordiger) toestemming geven voor het auto-
matisch incasseren van de verschuldigde bonds- en

verenigingscontributie. Inschrijving kan op ieder
moment via een inschrijfformulier en kost:
Senioren

Alle jeugd
€10
€7

Recreanten € 7

De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de
contributie.

9. Ledenadministratie
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
Ruud Hofland, Einthovenlaan 17, 7002 HE Doetinchem
Tëlefoon 0314-333209

Alle inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de
eerdere contributieregeling zijn goedgekeurd in de
ledenvergadering van 29 september 2004.

CoRËfJFru.§;L ffios
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 gehele

seizoen ongewijzigd.

3. Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen

bed raagt:

Senioren (18 jaar en ouder)
A/B jeugd (14 t/m 17 jaar)

C jeugd (12 t/m13 jaar)
D/E/F jeugd (11 jaar of jonger)
Recreanten

2004-2005

€ 17s/Lgs
€ 745/l6s
€ 112/730

€ 700/112
€ 118

Het hogere bedrag geldt voor leden die normaliter 2
keer of meer trainen per week. De situatie per 30

september is hiervoor bepalend, Bovenstaande indeling
is gekoppeld aan de leeftijdsindeling van de bond. De

clubcontributie wordt voor een heel jaar of een half jaar
vooruitbetaald.

4. Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2004-2005
bed raagt:

Senioren (18 jaar en ouder) € 32

A/B/C jeugd (12 t/m t7 jaar) € 24
D/E/F jeugd (11jaar of jonger) € 18

Recreanten en verenigingsleden € 16

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.
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Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsecreta riaat

Acties/AIgemene zaken

PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

te1.323935

email : wimdieleman@tvareclame. nl

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

tel. 345363

email : j.emaus@hetnet.n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

te1.341528

email : jpasman@xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

te1.326184

ema il : roheme@ planet. n I

Bert Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

tel. 344649

mobiel: 06-10942645

email : bert.snippe@hetnet. nl

Bas BIoem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

tel, 341885

email : Bas. bloem@planet.nl

Vacature
Tijdelijk loke Emaus

(zie secretaris)

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem

te1.341589

email : h. haarlem@wxs. nl

Annemieke van Ipenburg
email : avanipenburg@hotmail.com

Handige namen

en adressen

JEUGDKADER HUEVO

Lijncoördinator circulatie- en

minivolleybal
Jeugd tot 12 jaar
Kim Wolswijk

Sikkeldreef 120

7006 KX Doetinchem

Te|.0314-365536

kimwolswijk@hotmail.com

Lij ncoördinator meisjes C

Meisjes 12 tot 14 jaar
Lidy Jansen

Thomas a Kempisstraat 36

7006 KT Doetinchem

Tel. 0314-345745
jansenx4@wanadoo. nl

Lijncoördinator meisjes A &
Meisjes 14 tot 18 jaar
Jorinca Simmelink

Garonnedal 13

7007 HM Doetinchem

Te|.0314-364605

sim 100@chello. nl

Lijncoördinator jongens

Jongens 12 tot 18 jaar
Karel Mollevanger

Bieslookveld 47

7006 TG Doetlnchem

Tel. 0314-362984

ka rel_mol I @ hotmai Lcom

Technisch coördinator jeugd

Henri Geerdink

Bedelaarsdijk 4/a

7261 RZ Ruurlo

Tel.0573-491255

henrigeerdin k@ hetnet. nl
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