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Communicatie is
tea msport

Volleyballen is een teamsport bij uitstek. Ik heb me wel eens laten

vertellen dat Avital Selinger (nog geen 1.80 meter hoog) kans zag

om in zijn eentje zes man tellende teams aan de andere kant van

het net te verslaan, Maar hij behoort tot de uitzonderingen. De nor-

male stervelingen onder ons spelen het spelletje gewoon met vijf
medespelers. Essentieel bij een teamsport is communicatie.

Overleggen hoe je gaat spelen, elkaar waarschuwen, roepen als je

elkaar in de weg dreigt te lopen, met elkaar juichen om een gewon-

nen punt.

In groter verband is het niet anders. Wilje als vereniging een

beetje soepel functioneren, dan is communicatie van naet te onder-

schatten belang. Tegelijkertijd is het misschien ook wel het lastigste

aspect van het draaiend houden van de vereniging. We zijn nu een-

maal geen bedrijf dat tijd en menskracht kan reserveren en budget-

teren om ervoor te zorgen dat de communicatie vlekkeloos verloopt.

*3*ï-íÀit nïIl-iï§$§ilï:-
Boodschappers en stille communi-

catiekrachten moeten we daarom

koesteren. Loekie Raterink-de Jong

die er elke keer maar weer voor

zorgt dat de Orion Expres er pico

bello uitziet. Annemieke van

Ipenburg die de redactionele

coördinatie op zich heeft genomen.

En de vele schrijvers die voor de

'stukjes' zorgen, In de samenwer-

king en de aanstaande fusie met

Huévo gaan, naar het zich laat

aanzien, ook andere communicatie-

middelen een rol spelen. Zo

beschikt Huevo nu al over een

prachtige website. Blnnen

DoOoCoSTAP Orion hebben we

daarom besloten ons dlt jaar te

concentreren op de Orion Expres en

geen energie te steken in het

opzetten van een website die we

over een paar maanden toch alweer

bij het grof vuil zouden moeten

zetten. Nu al overleggen mensen
y6p )oQof rSTAP Orion (Marieke en

Annemieke) en Huévo (Harms en

Ben) enthousiast over opzet en

inhoud van de nieuwe site die naar

verwachting vanaf september 'in de

COLUMN VOORZITTER

WIM DIELEMAN:
"Communicatie is misschien
wel het lastigste aspect van
het draaiend houden van de
vereniging"

lucht' zal zi.1n. In het verlengde

daarvan wordt ook noest gewerkt

aan de opzet van een digitale

nieuwsbrief. Een sneller en actueel

medium is tegenwoordlg niet te

verzinnen. Stel .1e voor, in de loop

van de maandag een mailtje in huis

met de uitslagen van het afgelopen

weekend, de agenda voor het

komende weekend en de laatste

nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Prachtig toch?

:: rt r.: :i a: : :-

iets heel anders. De afgelopen

weken heeft vri;wel iedereen binnen

PoQrfo§ftrP Orion en veel leden

van Huevo een enquéte onder ogen

gekregen. We zijn als besturen van

beide verenigingen benieuwd naar

de mening van de leden over een

aantal cruciale punten. Bilvoorbeeld

als het gaat om het de visie op

vrijwilligerswerk en de aanstelling

van een verenigingsmanager en de

daarvoor benodlgde middelen. De

resultaten van de enquëte zullen

mede richting geven aan de koers

februari 20052



BESTUURLIJK

"We zijn nu eenmaal geen bedrijf dat tijd en menskracht
kan reserveren en budgetteren om ervoor te zorgen dat de
communicatie vlekkeloos verloopt"

II
I

die we de komende jaren gaan

varen. Is professionaliserlng nodig?

Zo .1a, hoe betalen we dat dan? Of

koesteren we het aloude vereni-

gingsgevoel en vertrouwen we oP

de inzet van de leden? Ik hoop dat

;e (of .1e ouders) de enquéte

inmiddels hebt/hebben ingevuld en

dat .1e het formulier hebt terugge-

geven aan je trainer of coach. Het

is zaak een zo breed mogeli;k

gedragen beeld van de meningen

brnnen de verenigingen te krijgen.

Pas dan is het mogelijk ontwikke-

lingen in gang te zetten waar een

ieder zich in kan vinden.

Zo, en nou weer lekker samen

ballen !

Wim Dieleman

VOORDEEL VOOR JOU EN DE VERENIGING

TAN KEN voor
We zijn als vereniging voort-

durend op zoek naar slimme

mogelijkheden om onze

financiële armslag te vergro-

ten. Heel simpel, omdat we,

zoals iedereen weet, nog wat

schulden uit het verleden af

te lossen hebben. Maar ook

omdat het kansen biedt een

aantal wensen te realiseren

en ontwikkelingen op gang

te brengen. Denk bijvoor-

beeld aan verbetering van de

technische coördinatie bin-

nen de vereniging en aan de

dekking van de (gemiddeld

wat hogere) trainers- en

reiskosten van ons eerste

Damesteam.

poQoQoSTAP Orion !

Het mooiste is natuurlijk als we een extra bron van inkomsten weten te

vinden die iedereen voordeel oplevert. En, houd je vast, want bestuurslid

Bert Snippe bedacht er hele unieke! Op deze pagina leggen we uit hoe het

werkt en roepen we je op mee te gaan doen. Want: je wordt er zelf beter

van, maar D.O.C. Stap Orion ook.

De laatste tijd hebben we een aantal gesprekken gevoerd met Kuster Olie

uit Stokkum. Dlt bedrijf beschikt in de Achterhoek over een stuk of acht

onbemande benzinestations. Er staan er onder meer twee in Doetinchem

(op industrieterrein De Huet en op bedrijventerrein Wijnbergen) en in

Gaa nd eren .

R.§§LJ§-TAY§:§d

Op basis van de speciale DoOoCoSTAP Orion tankpasjes houdt de computer

precies bij hoeveel liter we met elkaar tanken bij Kuster Olie. Elk kwartaal

geeft Kuster Olie ons inzicht in de resultaten en krijgen we het geld dat we

met z'n allen bij elkaar hebben getankt overgemaakt op onze bankrekening.

Met Kuster Olie is ook afgesproken dat leden van DoOTCTSTAP Orion ook in

hun omgeving mensen enthousiast mogen maken om voor onze vereniging

te gaan tanken. Dus: stap naar de buurman of buurvrouw (of naar iedereen

in de straat!), naar je oom of tante, je opa of oma, iedere medewerker in

februari 2OO5



B ESTU U RLIJ K

VOORDEEL VOOR JOU Éru DE VERENIGING

het bedrijf waar je werkt of naar

wie dan ook... wij zorgen ook voor

hen voor een tankpas die

DeOoCoSTAP Orion recht geeft op

een cent per liter.

Dus: als je toch tankt, doe het dan

v66; PTQofoSTAP Orionl Vul op

onderstaande bon je naam en

adresgegevens in. Heb Je meer

mensen die interesse hebben, maak

\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I

TANKEN voor PoQoQoSTAP Orion!
Met Kuster Olie hebben we de vol-

gende afspraken gemaakt;

. Ieder lid van DoOoCoSTAP Orion

(en natuurlijk ook van Huévo)

kan via de vereniging een tank-

pasje aanvragen van Kuster

Olie.

r Met dit pasje kun je tanken bij

de twee Kuster tankstations in

Doetinchem, het tankstation in

Gaanderen en het onlangs

geopende tankstation in

Ba bberich .

Dat doe je door heel eenvoudig

de aanwijzingen op de display

van de tankautomaat ter plekke

op te volgen: steek eerst het

tankpasje in de automaat en

vervolgens je giro- of bankpas.

De computer herkent je als lid

v3;1 PoQofoSTAP Orion.

En nu komt het: je krijgt om te

beginnen zelf 7 cent korting op

de adviesprijs van de door jou

gekozen brandstof. Daarnaast

krijgt D.O.C.STAP Orion van

iedere liter die je tankt, ook

nog eens een cent mee.

./a.-

a-:+i,- - -:

rcffi§\r
Ja, ik ga tanken voor D.O.C.STAP Orion

en ontvang graag een Kuster tankpas!

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadresr

.\-- 
-----2

dan even een paar kopieën van de

bon. Lever de bonnen ín bij een van

de volgende personen: Bert Snippe,

Bas Bloem, Hennie van Haarlem,

Marijke Menzo, Jos Pasman, Joke

Emaus of Wim Dieleman (zie voor

de adressen de laatste pagina van

deze D.O.CoSTAP Orion Expres. Wij

zorgen dan dat je zo snel mogelijk

je tankpas in huis hebt. We houden

je op de hoogte van de ontwikke-

lingen I

D.O.CoSTAP Onon en Huévo: DE FUSIE
Zoals je weet is het de bedoeling dat de

volleybalverenigingen Huévo sp poQoQo§tap Orion

met ingang van het nieuwe seizoen één gehee!

gaan vormen. Achter de schermen wordt er door

veel mensen hard gewerkt aan deze fusie,

Na een startbijeenkomst in het Hart van Doetinchem

zijn verschillende werkgroepen begonnen met het

inventariseren van de werkwijzen bij beide verenigingen

op uiteenlopende gebieden als financiën, technische

zaken, communicatie, sponsoring en statuten en regle-

menten. Ook per'li;n'(dames, heren, recreanten) is

een werkgroep actief. >»

febÍuari 2OO5
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B ESTU U RLIJ K

D.O.C.STAP Orion en Huévo: DE FUSIE
Het is de bedoeling dat elk van deze

groepen eind februari, dus rond

deze tijd, klaar is met de werk-
zaamheden. Naast de inventarisatie
Iigt er dan per onderwerp een

bondig voorstel voor organisatie van
de werkzaamheden in fusieverband
vanaf augustus dit jaar. Daarbi.l

gaan we uit van 'the best of both
worlds'. Dat wil zeggen dat we de

sterke punten van beide vereni-
gingen bundelen en die gaan uit-
nutten en toepassen,

:..,_':,.:i1',. ,,

Alle voorstellen komen samer in een

fusiedocument dat om te beginnen

besproken zal r,vorden in de tnreede

gezamenlilke vergadering van a e

leden va- oe r..e-(g-oepe^, oo<

weer in het Hart van Doetinchem.

Na het doorvoeren van eventuele
wijzigingen ontstaat er dan in de

loop van de maand maart een

document dat beide vereniging
gaan voorleggen aan de ledenver-
gaderingen. Ook dan zijn nog

amendementen en wi.lzigingen

mogelijk. Uiteindelijk zal elk van de

ledenvergaderingen stemmen voor
of tegen de fusie. Coördinatie van

de werkgroep gebeurt vanuit een

stuurgroep die bestaat uit Hans

Meijeq lvlarion Meuleman, Hennie

van Haarlem en Wim Dieleman.

Deze groep buigt zich ook over een

aantal toekomstige ontwikkelingen
die nu nog geen enkele rol spelen

bij beide verenigingen (bijvoorbeeld

de mogelijke aanstelling van een

vereniqingsmanager) .

viltí.€&§vtrru
Als dit voorjaar de beide ledenver-
gaderingen positief hebben besllst

over de fusie (en daar rekenen alle
betrokkenen inmiddels op), dan

resten ons een paar maanden om

de fusie daadwerkelijk vorm te gaan

geven voor aanvang van cie nieuwe

competitie. De voorbereidingen

verlopen tot nu toe naar wens van
alle leden van de werkgroepen. We

zien steeds meer voordelen van een

volledig samengaan en vinden het
samenwerken in de verschillende

werkgroepen een prima gelegenheid

om aan elkaar te wennen. We

houden je op de hoogte!

Van de
pen n ing meester..!...
Deze keer een aanta!
versch illende onderwerpen
die ik onder jullie aandacht
wil brengen. En natuurlijk
heeft dat allemaal met geld
te maken, want waar kan

een penningmeester anders
over schrijven?

§*§r§§ ruËv*§*
Altijd een onderwerp waar je ge-

makkelijk een paar pagina,s mee

kunt vullen. Maar dat wil ik jullie
niet aandoen. Het enige punt waar
ik het over wil hebben zijn de

scheidsrechtersbeoordel i ngsform u-

lieren (leuk scrabblewoord trou-
wens), Deze formulieren (ook wel
zaa I beoordelingsform u lieren ge-

noemd) moeten na elke wedstrijd
worden ingevuld en ingeleverd. Dus

zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
Blanco formulieren zitten bij de

thuiswedstrijden achter het wed-

strijdformulier en bij uitwedstrijden
dient de tegenpartij hiervoor te
zorgen. Het niet, of onvoldoende,

invullen en inleveren van deze

formulieren kost de vereniging (dus
jullie) een pittige boete van de

bond. Deze kan oplopen tot € 100
per teamll

Als we kijken naar het vorige

februari 2OO5



BESTUURLIJK

Van de penningmeester. (vervolg)

seizoen dan hebben de volgende

teams hierop'gescoord':

Dames 2 € 60,00

Dames 5 € 45,00

Heren 6 € 25,00

ïotaal € 130,00

Het bovenstaande betekent natuur-

lijk ook dat de andere teams zich

keurig van deze taak gekweten

hebben, Waarvoor huldel I

Vervolgens zijn er natuurlijk ook

leden die vinden dat deze kosten

door de teamleden zelf betaald

moeten worden. Voor het vorige

seizoen zal ik deze kosten niet

verhalen, maar voor dit seizoen

sluit ik dat niet uit.

{{},§ï*-: * i-iïn E e-i Ë***
Tijdens de ledenvergadering van 29

september jl. hebben een aantal

leden naar voren gebracht dat de

verhoging van de contributie voor

de C-jeugd naar hun mening nogal

fors is. In het seizoen 2003-2004

bedroeg deze € 102 en in dit seizoen

€ tt2 oí € 130 (voor hen die

meerdere keren in de week trainen).

De reden hiervoor is dat voor elke

categorie jeugd de contributiere-

geling van !oQrfr§l{P Orion en

Huévo op elkaar moest worden

afgestemd voor dit seizoen.

Immers, voor dit seizoen vindt de

exploitatie van alle jeugdteams

plaats door een afzonderlijk jeugd-

bestu u r.

Huévo kende voor de C-jeugd in het

selzoen 2003-2004 een contributie

van € 140 (gelijk aan de B-jeugd bij

1x in de week trainen). Teneinde

beide regelingen onder een noemer

te krijgen en de stijging voor de

PoQofo§f[P Orion-leden niet te
hoog te laten worden is daarom het

basisbedrag bepaald op € 112 en

vervolgens het contributiebedrag

voor prestatiejeugd bepaald op

€ 130.

Op zichzelf genomen is deze uit-
komst niet onredelijk, hoewel ik

natuurlijk ook wel besef dat de

verhoging voor de (ex)-Orion C-

jeugd in de prestatielijn best wel

fors is. Hierbij moet echter niet

vergeten worden dat de presta-

tietoeslag voor de jeugd echt nodig

is om de normale uitgaven voor

zaalhuur, trainers, etc. te dekken

die de door het jeugdbestuur

moeten worden gedaan.

* i{ **§ï§ ruvr§fl *§ *: ruG§ru

ii+**. LË*Ë*" ï§a&§r*§&s gru

uÉ:-:rï*ïtLiSf ft$
Ondanks jarenlange pogingen van

mijn kant om een wijd verbreid

misverstand uit de wereld te

helpen, merk ik dat niet iedereen

goed in de gaten heeft hoe het

bovenstaande nu precies werkt.

Waar hebben we het over? We

hebben het over leden, trainers en

vrijwilligers die (soms na verloop

van jaren) bij mij komen met de

vraag waarom ze een bepaalde

onkostenvergoeding nog niet heb-

ben ontvangen. Het gaat dan om

reiskostenvergoed i ngen, vergoe-

dingen voor trainers en

vergoedingen wegens specifieke

uitgaven die leden voor de vereni-

ging hebben gedaan. De vraag over

het uitblijven van de vergoeding

wordt steevast gevolgd door de

toevoeglng dat de betreffende

vergoeding is afgesproken met

meneer of mevrouw X.

Dan nu het misverstand: Er zijn

blijkbaar nog steeds mensen binnen

de vereniging die denken dat ze

namens de vereniging financiële

verplichtingen kunnen aangaan, of

verwachtingen kunnen wekken. Laat

ik hierover duidelijk zijn, deze

mensen zijn fout bezig. Alleen de

penningmeester (ik dus) heeft deze

bevoegdheid, en verder helemaal

niemand ! !

Dus om te voorkomen dat je als lid,

trainer of vrijwilliger bij mij bot

vangt (want dat gebeurt in dit soort

gevallen), en om dus te voorkomen

dat je een lelijke teleurstelling krijgt

te verwerken/ nog even de

belangrijkste zaken op een rijtje:
1. Vergoeding van reiskosten en

trainersvergoedingen vinden
alleen plaats indien terzake
vooraf een schriftelijke
overeenkomst is opgesteld,
die persoonlijk door mij
getekend is.

2. Vergoeding van specifieke
uitgaven die Ieden doen ten
behoeve van de vereniging
moeten vooraf door mij zijn
goedgekeurd.

Tot zover jullie penningmeester!

februari 2OO5
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DoQoQoSTAP Orion kleding
Hierbij nog even op een rij wat de officiële kleding van de

vereniging kost en welke manieren er zijn om dit te (laten) betalen.

De kosten per stuk (inclusief BTW) zijn als volgt bij aanschaf van 10 stuks tegelijk
(bij aanschaf van een hoger of lager aantal hooft eventueel een andere prijs) x:

Met sponsoropdruk Zonder sponsoropdruk
Shirt
Broekje

Shirt
Broekje
Trainingspak
Sporttas

€ 47,55

€ 22,75

€ 44,75

€ 15,95

€ 46,75

€ 25,85

Trainingspak € 53,55

Sporttas € 3L,75

Overigens is er ook een apart libero-shirt en is alles eerst te passen voordat door

de vereniging de bestelling bij Claus Sport wordt geplaatst.

Er zijn 3 manieren om als team de kleding aan te schaffen:
1. Zoeken van een sponsor; in bovenstaande tabel is te zien wat het de sponsor gaat kosten door de prijzen te

vermenigvuldigen met het aantal teamleden waarbij je de sponsor er op kunt wijzen dat de prijzen inclusief BTW

zijn, daarnaast betaalt de sponsor een jaarlijkse bljdrage van € 100 voor een jeugdteam en € 150 voor een

sen iorentea m.

2, Verrichten van werkzaamheden voor een bedrijf; als team kun je bepaalde werkzaamheden voor een sponsor
verrichten en daarmee de kleding "verdienen", vervolgens betaalt het bedrijf de rekening voor de kleding (de

kleding is dan wel zonder sponsoropdruk).

3. Zelf als team aanschaffen; dit is natuurlijk altijd de minst goedkope oplossing, het loont dus de moeite om op zoek
te gaan naar een bedrijf.

De definitieve afspraken met een sponsor worden centraal geregeld, mocht je het niet prettig vinden een potentiële
sponsor zelf te benaderen kun je dit ook door de vereniging laten doen.

Wanneer je als team hebt gekozen voor optie 3 kan het gebeuren dat aan het einde van het seizoen iemand stopt of dat
er een nieuw lid in het team komt. Daarvoor wordt/is een "ruilbank" opgezet: .1e kunt melden dat je een shirt of iets
anders te koop hebt en dit zal door de vereniging worden genoteerd. Wanneer er dan een nieuw lid komt zal je
telefoonnummer worden doorgegeven zodat jullie contact kunnen hebben. De volgende vaste prijsafspraken gelden
hierbij:

1 jaar oud 2 jaar oud
€ )-7 __

€ 1 1,--

€ 15,50

€ 77,--

c 13,50

€ 5,50

€ 31,--

€ 8,50

INFORMATIE:

Hennie van Haarlem

0314-341589
h.haarlem@wxs.nl-s de kleding ouder dan 3 jaar dan is er geen vergoeding meer.

' prijzen kunnen in werkelijkheid iets afwijken ! !

leflnitieve prijs damesshort nog niet bekend.

februari 2OO5 11
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EVEN VOORSTELLEN

Nieuwe teamsponsors deel 4
-Í "iHet blijkt dat het best de moei-

te waard is serieus op zoek te

gaan naar een sponsor voor je

eigen team want uiteindelijk

hebben toch veel teams succes.

Deze keer is heren 2 er in ge-

slaagd om een teamsponsor te

vinden voor hun nieuwe kleding.

LENTJES DROOMKEUKENS heeft

heren 2 recent voorzien van

shirtjes, broekjes, trainings-

pakken en tassen en stelt zich

hier voorl

Lentjes Droomkeukens ziet het

breed. Dus zijn wij uw complete

keukenspecialist. Van een

ambachtelijk getimmerde keuken

tot en met de laatste trend:de
superhoogglans keukens met de

slimste snufjes, Ons aanbod wordt

voortdurend geactualiseerd en staat

garant voor uw geslaagde keuze.

Met een budget tussen 3.000 en

15.000 euro wandelt u altijd

ges{aagd de deur weer uit bij

Lentjes Droomkeukens. Vertelt u

ons gerust waar uw smaak ligt.

Variërend van klassiek,

ambachtelijk en nostalgisch tot

strak, modern en superflitsend

voorzien wij u van een keuken die

uw investering jaar na jaar

waarmaakt. In zes tot acht weken

geleverd, probleem loos gemonteero

en uitgevoerd in bijvoorbeeld het

populaire massiefhout of kunststof,

graniet, composiet of rvs.

Heren in vol ornaat!

"Onze adviseurs werken niet op provisiebasis, Ons advies kent
daarom maar één belang: het uwe!"

Lentjes Droomkeukens heeft de beste contacten met de éllerbeste

leveranciers van inbouwapparatuur, van Bauknecht, Miele en Bosch tot en

met Etna en uiteraard Whirlpool, Voor u de garantie van de twee grote K's:

Kwaliteit én Keuze!

Komt u eens langs in Doetinchem, Beuningen, Veenendaal of Huissen ? De

koffie staat er altijd klaar, evenais de tientallen aansprekende keukens. U

bent van harte welkom !

Ook op www.lentjes-droomkeukens.nl ontdekt u de vele positieve

punten over Lentjes Droomkeukens.

Lentjes droomkeukens

O ns aa n bod , uw gestaagde keuze !

februari 2OO5 15

*i -&{:
.d%



CINDY BRUGGINK (links) en MARLOEKE JANS:
Doorslaggevend was dat het maar voor een paar
maanden was

Cindy Bruggink en Marloeke

Jans zijn sinds kort spelverdeel-

ster bij het eerste vrouwenteam

yap PTQoQoSTAP Orion. Ze staan

voor de ondankbare taak om

halverwege de competitie Ellen

Krabben te vervangen die stage

loopt op een basisschool op

Curagao. De vervanging gaat

(nog) niet van een leien dakje:

dat komt omdat de ingestudeer-

de spelpatronen van het team

helemaal op Ellen Krabben

vvaren afgestemd. Andere

handicap is dat beiden lange tijd

niet op topniveau hebben

gepresteerd.

DAM ES 1

CINDY EN MARLOEKE VERVANGEN

ELLEN KRABBEN

In Marloeke's geval was het de
Cindy zelfs drie of vier jaar niet, ze spreekwoordeli;ke aanhouder die
weet het niet meer precies: "Ik ben wint. "lk had ooit gezegd dat ze bij
een paar keer ingevallen, maar ln problemen een beroep op me
feite hield ik m'n conditie a leen met konden doen. Marinus belde en

fitness op peil." Marloeke, vorig legde ult hoe hoog de nood was,
seizoen nog tweede spelvero:elster Dan wordt het moeilijk,nee'
bij dames 1, speelde tot haar inval- zeggen. Zeker tegen iemand als
beurt alleen nog maar recreatie- Marinus.,,

ttVerwacht niet
teveel van on s"

volleybal: "En dat slechts éen keer
per week."

Beiden hadden grote twi.lfels over

hun rentree. "lk heb eerst'nee'
gezegd", zegt Cindy, die benaderd

werd door haar teamgenoten
lvlarieke Ívlilder en Liset Jansen.

"tvlaar, na veel heen en weer-

gepraat ben ik van gedachten

veranderd. Je wilt toch helpen.

Doorslaggevend was dat het niet

voor het volle seizoen is, maar voor

een paar maanden. Dat is te

overzien." Bij Marloeke liep het

contact via de trainers Daan Krljnen

(inmiddels gestopt) en Marinus

Wouterse. "Ze zaten met de handen

in het haar. Ze konden maar geen

vervangster voor Ellen vinden."

De verwachtingen van is PoQof o

STAP Orion-aanhang moeten niet te
hoog gespannen zijn, vinden beiden.

"Ze moeten blij met ons zijn, want

de omstandigheden vallen niet mee,

We missen wedstrijdritme en er is

sprake van een trainingsachterstand

op eerste divisie-niveau. We zijn er
pas na de kerstvakantie bijgeko-

men. Bovendien heb je de druk dat
je boven aan staat en ;e hebt de

herinnering aan Ellen Krabben. Maar

Ellen is er even niet, dus is het niet

eerli;k om ons spel met dat van

haar te vergeli;ken."

MARLOEKE JANS: Moeilijk'nee'
zeggen tegen Marinus Wouterse

16 februari 2OO5
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"De meiden in het team
vangen ons geweldig op"

Beiden zeggen super-gemotiveerd
aan hun rentree te zijn begonnen.
"Maar we moeten wel onze draai
vinden. En dat is moeilijk als .1e

halverwege de competitie invalt en

te maken krijgt met een riante
plaats aan de kop van de rangiijst.
Maar..., eerlijk is eerlijk, de meiden
in het team vangen ons gelveldig

op. En dat neemt ook r,leer druk
weg. Daardoor kunnen we vrijer en

onbevangener spelen."

Cindy en Marloeke zijn blij dat ze

niet gelijk voor de leeuwen zijn
gegooid. De eerste twee wedstrij-
den waren tegen relatief zwakkere
tegenstanders : Saturnus/Hendriks C

en Inter Rijswijk, die beiden in de

onderste regionen van de eerste
divisie B verkeren. Beide keren
werd gewonnen. Op het moment
van het interview, na de 3-0 thuis-
zege tegen Inter Rijswijk, ziln er
nog zeven wedstrijden te gaan,

maar wel tegen zware tegenstan-
ders. Tegen Inter Rijswijk liep niet
alles naar wens. Vooral in de eerste
twee sets (twee keer 25-21) was

het krachtsverschil geen afspiegeling
van de 27 punten iig !oQef osftrp
Orion op dat moment meer had op
de ranglijst.

Er werd aan Doetinchemse kant
slecht geblokkeerd en ook op het
positiespel achterin viel van alles

aan te merken. Maar Inter Rijswijk
maakte nog veel meer fouten. In de
derde set (25-!7) en de vierde
(25-19) herstelde loQof osfflp
Orion zich, maar echt goed ging het
niet. "Zij haalden het tempo uit de
wedstrijd", zegt Marloeke, "en dat
ligt ons niet." Ook Cindy vond het
een wedstrijd om maar snel te
vergeten: "We waren af en toe echt
paniekerig bezig. Maari het resultaat
telt." Marloeke speelde bijna drie
sets, vervangster Cindy mocht het
karwei afmaken.

Cindy Bruggink (26) is in het
dagelijks leven onderwijzeres aan

de Julianaschool in Doetinchem
waar ze ook woont. Haar rentree bij
dames 1, dat twee keer per week
traint, kan ze redeli.lk combineren
met haar job. Voor Marloeke (28)
ligt dat moeilijker. Zij woont in
Nijmegen en heeft in Gennep een

baan als fysiotherapeut.
"le bent veel tijd kwijt met reizen."
Beiden vinden het een eer om in
het team van de koploper te spelen.
"Dat had niemand aan het begin
van het seizoen verwacht. Als

CINDY BRUGGINK: "We missen
wedstrijdritme"

Marinus Wouterse geeft
aanwijzingen in de time-out

D.O.C.STAP Orion zesde had ge-
staan, hadden we ook 'ja' gezegd,
maar dit is toch wel een toetje.,, De

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
het gemiddelde niveau van de
tegenstanders in hun ogen zwakker
is dan vorig seizoen, toen dames-1
vierde werd. "Terwijl ons team door
de komst van Hilde van der Linden

en Liset Jansen in de breedte juist
sterker is geworden."

Ook de komst van de nieuwe
trainer-coach Ivo Martinovic, de
opvolger van Daan Krijnen, kan

volgens hen louterend werken, ook
al ontbreekt hij soms op de wed-
stri.ldvloer door z'n trainersschap bij
de heren van Florie/Vrevok, die hij
inmiddels heeft behoed voor het
spelen van degradatie-wedstrijden.
"We kunnen veel van hem leren. Hij
brengt een hoop ervaring mee.', Dat
Martinovic soms verstek laat gaan,
zien ze als een niet te ontkennen
realiteit. "Daar zijn afspraken over,
daar kunnen wij niets aan doen.,,

Of ze weer zoveel plezier in het
spelen op topniveau krijgen dat ze

er nog een seizoen aan vast willen
knopen weten beiden op dit moment
r,og niet. "Daar heb ik nog geen

moment aan gedacht", zegl
Marloeke terwijl Cindy instemmend
knikt, "voorloplg leven we van

wedstrijd naar wedstrijd."
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HERENLI

Deze keer beginnen we bi.l DoOoCo

STAP Orion HEREN 8

Dit team startte het seizoen met

een groep van 9 enthousiastelingen

in de competitie. Al snel bleek, dat

het team niet altijd compleet kon

zijn. Trainingen met te weinig

mensen zijn niet echt leuk voor de

mensen die er wel zijn en ook bi;

wedstrijden moest een beroep

gedaan worden op invallers.

De ideale situatie is nog niet gevon-

den, momenteel bekijkt heren 8 of

er gezamenlijk met een recreanten-

groep getra nd kan ivorden.

Toch zit er voldoende volleybal in

de ploeg om de nodige punten te

pakken en dat gebeurt met regel-

maat. Een positie iets onder de

middenmoot is voor de nieuwkomer

verdienstelijk, toch zit er meér in..,

i: i ï:í{ 'a

Heren 7 draait lekker mee in de

derde klasse G, De zesde plaats is

keurig, daarboven strijden vijf
ploegen om de titel.Wie weet welke

rol heren 7 in deze strijd kan bete-

kenen? Dit inmiddels zeer ervaren

team zorgt zeker nog voor een

stuntje. Naast het volleyballen

houdt dit "kleertjes.com"-team zich

bezig met de traditionele violenactie

van onze club.

HEREN 6

Heren 6 dendert dit seizoen door de

derde klasse -1, Nog steeds (?) geen

set verloren, maar zelfs dat geeft

weinig voldoening, Het verschil is

gewoon te groot en het wordt tijd
dat dit team in de tweede klasse

mag spelen. Jammer dat de regio

hen deze gelegenheid heeft

onthouden, terwijl er twee vrije

liiAfi* :
Heren 5 bevindt zich op een

bescheiden negende positie in de

derde klasse I. is er een team in
ons land met nog meer ervaring?

Toch blijkt dat er naast ervaring ook

andere kwaliteiten nodig zijn om

punten te pakken. Aan de

teamgeest kan het niet liggen,

misschien beginnen de jaart.les te

tellen,.,. .,.

§-itr&rei 4

Met heren 4 gaat het voortvarend.

Dit jonge team staat brutaal boven-

aan in hun derde klasse. De twee

trainingen die Itamar Stein geeft

vertalen zich in de wedstrijd naar

goed spel en nog steeds gaat het

team vooruitl Tegen de meestal

oudere tegenstanders blijven de

boys goed overeind en kunnen zij

zich opmaken voor een uitermate

spannend competitieslot. Zit de titel

erin? Kom dit team aanmoedigen bij

hun thuiswedstrijden in Rozengaarde

(zaterdags om 13.00 uur).

HEREN 3

Heren 3 speelt in de tweede klasse

E en kan tevreden zijn over hun

vierde plek, Als promovendus is dat
nlet slecht. Ook zij trainen twee

keer per week, o.l.v. heren 1 speler

Goran Aleksov. In dit team zitten
jongens, net als bij heren 4, die

mogelij k hogerop ku n nen.

Sommigen trainen wekelijks al drie

keer, maar toch kan de discipline af
en toe wat strakker aangetrokken

worden, Laat in het resterende deel

van dit seizoen zien, wat je kunt.

HËF.§§ ?

Heren 2 vormt momenteel het zor-

genkindje. Er zal stevig gewerkt

moeten om de degradatie te ont-
lopen dit jaar. In .lanuari gingen

duels tegen naaste belagers helaas

verloren en dat zal straks tegen

hoger genoteerde ploegen goedge-

maakt moeten worden. Aan gebrek

aan kwaliteiten kan het niet liggen,

met vijf ervaren ex-divisiespelers

heeft heren 2 genoeg in huis. Ook

aan talent ontbreekt het niet. De

juiste chemie is niet altijd te vinden

bij dit team in de promotieklasse.

Dat is lastig als de ene helft slechts

éen keer kan vrijmaken om te

trainen. De jeugd traint wel vaker.

Toch is er het vertrouwen, dat het

goedkomt! Zet'm op, mannen.

Naast het sporten zelf houdt de

herenlijn zich nu al weer bezig met

het komende seizoen. Er zijn
regelmatig gesprekken met Huévo

gaande (i.v.m. de fusie) en bij

heren 2, 3 en 4 wordt gesproken

over de teamindeling van volgend

seizoen. De andere teams volgen.

We houden jullie op de hoogte.

Bas Bloem

plekken waren. De tegenstanders

zullen blij zijn als heren 6 verdwijnt.
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Hallo, wij zijn de meisjes C1.

We bestaan uit: Aafke, Aniek,

Anne, Dirkje, Irene, Marjolijn,

Merel, Moniek en Nienke.

*vE§q *ru§x§tp
Onze trainer is Michel Lenderink.

Eerst werden we ook nog getraind

door Cindy Rougoor maar die is op

vakantie naar Nieuw-Zeeland voor
een paar maanden. Michel is een

leuke trainer die je kunt herkennen

aan zij (mooie) kale kop. Hij heeft

veel humor en op de train:-ge^ is

het meestal heel gezel g. \Ve

trainen 2 x in de week en r,ve

krijgen nog een extra training van

Karei Mollevanger en lvlarcel Laan,

i:* i=1i]§ru ilt{_;§
Wij deden mee met de open club

meisjes C. Het leek eigenlijk meer

op de Open Club meisjes B want we

moesten op het B-veld spelen en je
mocht de sprongsurf doen.

We hadden van dames 2 van Huévo

Sanne Pons en Esme Steintjes
gekregen die dus ook meespeelden.

Samen vormden we een leuk en

sterk team. We zijn in de vakantie
erg vaak gaan trainen. We werden
getraind door Karel Mollevanger en

Iv]arcel Laan die dus ook onze

coaches waren op de open club,

Anke Pons kwam Karel en lvlarcel

assisteren met trainen.
Voor de open club hebben we leren
penetreren wat we dus nog nooit
gedaan hadden, we hebben het

best snel geleerd en het ging ook

best goed. Op 8 januari was de

open club, we speelden erg goed en

het penetreren ging ook heel goed.

We bereikten de finale maar helaas

verloren we net.

Op een doodgewone donderdag

training van Cindy gebeurde er iets

MEISJES

C1

heel vervelends: Tijdens de

warming-up ging Merel door haar

knie. Haar knie werd meteen erg

dik en ze had veel pijn. De volgen-
de dag is ze naar het ziekenhuis
gegaan en daar hadden ze gezegd

dat Merel haar knie niet mocht
belasten en toen heeft ze dus ook

heel lang niet meer meegetraind.

Dat vonden we heel jammer en we

misten haar op de trainingen, lYaar

sinds vorige week traint ze weer

met ons mee, hoewel dat soms best
Iastig is want lYerel kan nog niet
alles doen met haar knie en ze

heeft ook veel dingen gemist.

We wensen haar alsnog beterschap

en we vinden het heel leuk dat ze

weer meetraint.

Groetjes en kusjes van de meiden

uit meisjes C1

Nieuw volleybalblad
Volleybal LIFE@ is het nieuwe magazine voor alle volleybal-

liefhebbers. Volleybal is een schitterende sport, een beleving voor

spelers en toeschouwers. 'LIFE' staat voor die beleving, de

aantrekkelijkheid van de volleybalsport in de zaal en op de beach.

Beleef en geniet mee van leuke, verrassende en emotionele verhalen uit de
volleybalwereld. Strijd, tranen, geluk, ambitie en passie worden uniek in
beeld gebracht in bijzondere verhalen en topfotografie. Met aandacht voor
persoonlijkheden en voor bijzondere prestaties, in topsport en verenigings-
leven.

En natuurlijk houdt Volleybal LIFE@ je ook op de hoogte van Nederlandse
toppers in het buitenland, de prestaties van Oranje en de ambitie van
iedereen om het Nederlandse volleybal weer terug te brengen naar de top.
En het is juist ook verrassend door toppers uit andere sporten hun visie te
laten geven.Kijk ook op! www.volleyballife.nl
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HEREN 1

Gastheer en algemeen directeur
Geert Teunissen van het opleidings-
centrum D.O.C.STAP hield zoals
altijd een betoog vol passie

Hoofdpartner DoOoCoSTAP was

voor Orion gastheer op maan-

dag 21 februari tijdens de derde

bijeenkomst van de Business

Sociëteit van dit seizoen, in het

imposante onderwijsgebouw

aan de Kennedylaan dat gedeeld

wordt met het Graafschap

College. De avond stond in het

teken van passie. Wie aan

amoureuze zaken dacht, kwam

bedrogen uit. Passie stond dit

keer voor passioneel netwerken,

passioneel puzzelen, een

passionele koffiebreak en een

passioneel m uziektheater.

De spelers
vermaakten

zich prima

BUSINESS SOCIETEIT

a1,

poQoQoSTAP Orion
vol passie naar de top

Het grote nieuws kwam uit de mond

van directeur Jos Tiemessen van de

Stichting Topvolleybal Orion (STO).

Hij kondigde vol passie de oprich-

ting aan van een Club van Honderd.

Die moet euro's in het laatje bren-

gen om de volleyballers van !oQof o

STAP Orion naar een nog hoger plan

te brengen. Bedoeling is dat de

bestaande'Vrienden van Orion' in

de Club van Honderd opgaan. Het

lidmaatschap gaat duizend euro

kosten. Er zijn momenteel 48

vrienden, dat moeten er minimaal

honderd worden.

DoOoCoSTAP Orion wil stevig voort-

borduren op de reeds behaalde

successen van dit seizoen: de op

Europees volleybal recht gevende

vierde plaats ln de eredivisie en het

bereiken van de Final Four in de

nationale beker. Tiemessen wil het

Europese avontuur gestalte geven

door de eerste ronde (kwalificatie-

vierkamp) van de CEV Cup naar

Doetinchem te halen. Op natlonaal

niveau wordt volgend seizoen ge-

mikt op een plaats bij de top drie.

Voorzitter Theo Vriezen van de

Stichting Topvolleybal Orion prelu-

deerde blj de opening van de

business-avond op de beginletter P.

Die 'P' staat niet alleen voor Passie,

maar ook voor de Pillen van top-
partner Plantina Vitamines, voor de

andere toppartner Protect Eye, voor

de Publiciteit die Orion goed kan

gebruiken, voor de Play Offs waar-

voor de heren zich geplaatst hebben

en voor een Professionele organi-

satie.

"En dat doen we met de P van

plezier", aldus Vriezen. De

'onmisbare' Partners kregen de

verwachte Pluim op de hoed,

waarop Tiemessen later nog meer

veren mocht steken. Vriezen

hamerde als eerste op uitbreiding

van de groep. Een uitbreiding die

echter wel in het concept van het

Doetinchemse topvolleybal moet
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BUSINESS SOCIETEIT

"Ze hebben in twee seizoenen bereikt
waarvoor drie seizoenen waren gedacht."

passen. De onder grote hllariteit
door Jan Dekker aangedragen

suggestie van het Amsterdamse
sexfunhouse Yab Yum zou bijvoor-
beeld nog weleens op een ballotage-

commissie kunnen stuiten.

Nog weer een andere P van voorzit-
ter Vriezen was die van Prioriteit.
In dat opzicht gaat het de

Doetinchemse volleyballers voor de

wind. "Ze heoben in rwee seizoenen

bereikt waarvooT or e serzoe^er
waren gedacht," Net als Tiemessen

heeft Vriezen een plaats bij de top
drie van Nederland in gedachten.

Weer een andere prioriteit is een

volwaardige volleybalaccommodatie

als vervanging voor Rozengaarde

met z'n lage plafond. Nu de

Markthal als topsporthal politiek niet
langer haalbaar lijkt, moet naar een

andere plek worden uitgekeken.

Theo Vriezen is optimistisch: "We

hebben een partner gevonden die

dat samen met ons wil doen."

Volgens de voorzitter zijn er ook
twee alternatieve locaties in beeld,

welke kon hij nog niet prijs geven.

Net zo min als de naam van de
partner die wil mee helpen zoeken.

Om de gewenste doelstellingen te
bereiken wordt, yis !oQrf o§l[P,
begeleiding geboden bij de

maatschappelijke ontwikkeling van

de spelers. Een van de opties is

volgens Vriezen hulp bij studie.
Libero Bas Mollevanger klonk dat
allemaal als muziek in de oren. Hij

wil graag stage lopen bij Plantina
Vita mines.

Gastheer en algemeen directeur
Geert Teunissen van het opleidings-
centrum DoOoCoSTAP trok een

vergelijking tussen de inzet van de

volleyballers en de cursussen van

het onderwijs- en educatiecentrum.
"Het is allebei uiterst praktijkge-
richt." Teunissen begon op de

business-avond alvast te bouwen
aan de gewenste Club van Honderd
en aan Europees succes. Hij deelde
kaartjes met een teamfoto van

PrQrfo§lflp Orion die de opmaat
moesten vormen voor een gesprek

met de ondersteunende zakenpart-

De blokjespuzzel bleek erg
moeilijk te zijn

ners. "Succes is ook een keuze, je
moet erin geloven", aldus Teunissen

die met z'n charme voor de

microfoon alvast enige afspraken
a rra n geerd e.

Vervolgens passeerde netwerken
met passie en passioneel puzzelen

de revue. Als DoOoCTSTAP Orion
sportief in de prijzen valt, levert dat
gepuzzel de spelers in elk geval een

etentje op. Hoewel, de blokjespuz-
zel bleek op de avond zelf te moei-
lijk voor coach Appie Krijnsen en

bijna alle spelers. Ze gaan thuis
verder oefenen. Het personeel van
PoQofr§fffp maakte vervolgens op

speelse wilze z'n opwachting.

Projectmanager Debby Heitzel
mocht met jackpot als schietschijf
fungeren voor de smashes van
Justin Sombroek, maar gelukkig
voor haar was de bal half lek. De

met een hapje en sapje gelardeer-
de, door René Teloh vlot aan elkaar
geprate business-avond werd

besloten met een gepassioneerd

optreden van cabaretier Joep

Boxstart en troubadour Ben

Lu kassen.

Net als Jos Tiemessen (rechts)
heeft Theo Vriezen (links) een
plaats bij de top drie van
Nederland in gedachten
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Dames, heren, meisjes, jongens,

Volleyba lvriend en,

Maandag 24 januari overleed op 8s-jarige leeftijd in

Doetinchem Tjeerd de Vries aan wie DoOoCo STAP Orion veel

dank verschuldigd is.

Menig Achterhoeker zal de in Leeuwarden geboren Tjeerd de

Vries vanaf de zestiger jaren bij sportactiviteiten ontmoet

hebben.

Tjeerd de Vries: onuitputtelijk, enthousiast/ een sportpersoonlijkheid, die hedenmiddag werd

gecremeerd.

p6f poQo§o§TAP Orion voor het begin van deze competitiewedstrijd een moment van stilte
vraagt getuigt van dankbaarheid voor de grote betekenis die hij voor het volleybal heeft gehad.

Tjeerd de Vries stond in 1969 aan de basis van de volleybalfusie tussen DVC, VDS en Phoenix,

het huidige poQoQo§fflp Orion, was jaren hoofdbestuurslid van de Nederlandse Volleybalbond,

kende zelf een rijke scheidsrechterscarrière en leerde heel wat volleyballers de eerste begin-

selen van het scheidsrechteren om maar enkele functies te noemen.

Met het overlijden van Tjeerd de Vries is de stilte gevallen, zijn gevleugelde woorden volleybal-

vrienden of sportvrienden, zoals hij zijn toespraak meestal begon, zullen niet meer klinken.

Tjeerd de Vries die door zijn enthousiasme velen wist te inspireren is niet meer.

Mag ik u verzoeken te gaan staan om Tjeerd de Vries te gedenken.

René Wiggers

Deze in memoriam mocht ik

uitspreken zaterdagavond 29

januari voor het begin van de

competitiewedstrijd PrQrQr

STAP Orion - Rijnmond Volleybal.

In de vierde uitgave van de

Orion Expres wil ik verder

uitweiden over de levensloop

van de Friese Doetinchemmer

Tjeerd de Vries.

Tleerd de Vries bij éen van zijn
vele speeches in sporthal
Rozengaa rde
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Tjeerd de Vries kon mensen
enthousiasmeren en was daarbij
charmant en bevlogen

Tjeerd de Vries streek via

Leeuwarden, Morotai en Harlingen

begin jaren zestig in Doetinchem

neer aan de Van Hogendorplaan.

In zijn jeugd in Leeuwarden be-

heerste De Vries gymnastiek, dan-

sen en volleybal, Ook het zeilen op

de Friese meren behoorde tot zijn

sportieve hobby. Tijdens zijn mili-
taire diensttijd werd De Vries sport-
instructeur in Vught, belandde in
Indonesië, gaf er sporflessen en liet
atletiekbanen aanleggen. Het ver-
blijf op Morotai, het kleinste

eilandje in de Indische Archipel,

maakte heel veel indruk op hem.

In Doetinchem was Tjeerd de Vries

in de sportwereld, vooral de volley-
balwereld, meteen weer op de

;uiste plek. Hij werd o.a. arbiter bij

de Nevobo, leidde scheidsrechters

op, zat in het hoofdbestuur van de

Nederlandse Volleybalbond en bege-

leidde een ti.ldje de Nederlandse

volleybalploeg.

CDS

Tjeerd de Vries, thuis: rustig, een

gezinsman, veel lezend, geen

klusser, niet veel pratend; buitens-
huis: joviaal, actief en graag in het
centrum van de aandacht, De Vries

zorgde met het Comite

Doerinchense Sportveren:g jn gen

(CDS*) begln ;aren 70 tot en met

eind jaren 80 voor sportuitwisse-
Iingen met andere steden (Hoorn,

Emmen, Oss, Zandvoort, Roermond,

Edam, Heerenveen), was begeleider

van Doetinchem bi.l NCRV's Spel

zonder Grenzen en werd 1986
gevraagd voor de organisatie van

sportfestiviteiten rond het 750- .larig
bestaan van Doetinchem.

In 1987 nam hij na 18 jaar

voorzittersschap groots afscheid van

zijn CDS. T;eerd de Vries keek er
met genoegen op terug en zei: ,,Ik

begin zo langzamerhand zelf ook te
geloven dat ik wat voor de sport
heb betekend. Ik was altijd nogal

gemakkelijk te porren voor de een

of andere functie. Als het maar ple-

zierig was en met positieve mensen

lukte het. Dat voorrecht had ik. Dat
ik nu pas gestopt ben, komt door

het 750-.1arig bestaan van de stad

Doetinchem. Als dat niet gevierd

moest worden, had ik eerder
afgehaa kt." »>
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TJEERD DE VRIES:
een d u izend poot va n het
zuiverste water

doen. Niets daarvan. De Vries was

toen 59 .1aar, volleybalde zelf nog,

was op bestuurlijk/organisatorisch

niveau nog volop bezig en wilde dat

voorlopig ook zo houden." Dat arti-
kel sloeg op al zijn sportactivlteiten.

Na die sporttijd bleef en was hij

actief in het maatschappelijk leven:

organisator van de Tuinbeurs in

Doetinchem en zat in de adviesraad

voor het ouderenbeleid. Tot zijn

tachtigste bleef Tjeerd de Vries

gedreven, kon niet stilzitten.

&***:i'! =*fi*
Voor die vele activiteiten werd hij

beloond met: de eremedaille in

goud in de orde van Oranje Nassau,

de zilveren penning (erepenning)

van de gemeente Doetinchem

(1978) en werd daardoor ereburgel
de gouden speld van de Nevobo en

werd lid van verdiensten, de gouden

speld van het Comite Doetinchemse

Sportveren ig ingen.

Ik heb Tjeerd de Vries vele jaren

mogen meemaken als lid van de

volleybalverenigingen Phoenix, DST

(Doetinchems Studenten Team ),
Orion, scheidsrechter, scheidsrech-

ters-opleider en enkele jaren

pr.-man van het CDS. Ik meen hem

na een kleine 40 jaar een beetje te

kennen en durf daarom te zeggen:

Tjeerd de Vries, je was en blijft
voor mij en velen een markant

Doetinchemmer.

Rene Wiggers

De Vries kon mensen enthousias-

meren, speeches houden, heel veel,

beslist niet lang, publiek bewerken,

evenementen organiseren, krachten

bundelen, maakte daarbij gebruik

van zijn talenten, was charmant,

bevlogen, een man van lijstjes, een

pietje precies.

í:;ïf-*:§*P**ï
T;eerd de Vries, pionier en idealistl

Dat stond 1978 te lezen in een

artikel in Volleybal, het officiële

orgaan van de Nederlandse

Volleybal Bond: "Hij was in 1978 al

zc'n 30 laar op veel fronten een

. l:- oDer, Een duizendpoot van het

z- .:-s:. ,',,ater. lvlisschien werd

1975 : s ::^ s.3rt afscheids.laar

geze^ .e- ::::---te- T;eerd de

Vries. Zoie :s . =-. : - 
-aar-, nooie

tijd, nu maai-e€-s:er stao.le terug Natuurlijk moest hij de touwen even
'uitproberen'

De gouden speld van verdienste
wordt opgespeld door lan Griffioen

*CDS, het Comite Doetrnchei-rse Socrtverentgingen was onder het voorzittersschap van Tjeerd de Vries een overkoepelende
sportorganisatie in de gemeente Doerrnchern met 104 aangesloten verenigingen en zo'n 16000 actieve sporters.
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BESTUURLIJK

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 Ieeftijd per
30 september bepaald en blijft gedurende het gehele
seizoen ongewijzigd.

3. Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2004-2005
bedraagt:

Senioren (18 jaar en ouder) € t7S/195
A/B jeugd (14 t/m t7 jaar) € t45ll65
C jeugd (12 t/m13 jaar) € 772/t3O
D/E/F jeugd ( 11 jaar of jonger) € lOO/tI2
Recrea nten € 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
vooru itbetaa ld.

4. Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2OO4-2OO|

bed raa gt:

Senioren (18 jaar en ouder) € 32
A/8/C leugd (72 t/m 17 jaar) €24
D/E/F jeugd (11 jaar of jonger) € 18

Recreanten en verenigingsleden €16
Bondscontributie wordt voor een heel jaar vooruitbe-
taald en is tegelijk met de clubcontributie verschuldigd.

5. Beta ling
Op bankrekeningnummer 93.60.37.319 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
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
haltjaar. 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 lidmaatschap
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:
Sen i oren

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 77, TOOZ HE Doetinchem
Telefoon 0314-333209

A,'ie inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de
eerdere contributieregeling zijn goedgekeurd in de
ledenvergadering van 29 september 2004.

se tzoen 2004-2005
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Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsecreta riaat

Acties/AIgemene zaken

PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Do-otinchem
!^l -41^-rLEI. JZJYJ]

emai : wimdieleman@tvareclame. nl

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doet nchem

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

tel.326184
emall : roheme@planet.nl

Bert Sníppe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

lel. 344649

mobiel: 06-70942645

email : bert.snippe@hetnet.nl

Bas BIoem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

te1,341885

email : Bas.bloem@planet.nl

Vacature
Ti;deli;k 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

]EUGDKADER HUÉVO

Lijncoördinator circulatie- en

minivolleybal
Jeugd tot 12 jaar
Kim Wolswilk

Sikkeldreef 120

7006 KX Doetinchem

Tel.0314-365536

kimwolswijk@hotmail.com

Lijncoördinator meisjes C

Meisjes 12 tot 14 jaar
Lidy Jansen

ïhonas a (er-p ssrraa;36

7009 KT Doetlnchem

Tel,03L4-345745

3a nsenx4@wanadoo, nl

Lijncoördinator meisjes A & B
Meisjes 14 tot 18 jaar
lorinca Simmelink

Garonnedal 13

7007 LYl Doetinchem

Te|.0314-364605

sim 100@chello. nl

Lijncoördinator jon gens

Jongens 12 tot 18 jaar
/--^ t,\^:N- - 'il È!d uE

BLesicc<r,e d 4i
70C6 TG Doetinchem

Te 0314-362984

ka rei_mol | @hotmail.com

Technisch coördinator jeugd

Henri Geerdink

Bedelaarsdijk 4/a

726L RZ Ruurlo

Tel.0573-491255

henrigeerdink@hetnet. nl
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Op deze pagina vind je de namen en ad

on Hxnres

tr§a

bestuu:i§leden van vot!èybalverenigirg,,'D.O.C.ST
' r r'r.rii,rtrrrr:.t:iurrrr:rrr,r'r. ,,..,,',,,,,",",,.,.,1,':

vra-§énittrcipmerkin gèt1|1t§à.ggesties óf:r:[*ééën hebt,

eerst brj wie je het hest terecht kunt. '

Dat bespaart het bestuur een heleboel tiid en 9e

kunt eerder een antwoord verwachten.


