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Volleybalvereniging

Hoogtepunten
Hoogtepunten zijn het

winnen van de landstitel bij de

dames, de nationale beker bij

dames en heren en het met suc-

ces deelnemen in vele Europa

Cups. De thuishaven sporthal

Rozengaarde te Doetinchem is in

het verleden met maximaal 3000

toeschouwers, in aanwezigheid

van de landeliike pers en TV,

regelmatig het decor geweest

voor spannend topvolleybal.

Ook bii de jeugd heeft NEFIT

ORION zowel bij de jongens als

meisles verschillende landstitels in

de wacht gesleept.

Na een langdurig verblijf in

de allerhoogste klassen van het

Nederlandse volleybal, heeft

NEFIT ORION zowel bij de dames

als de heren een stapje terug

moeten doen.

ln 1997 komen 4 teams uit

op landelijk niveau:

Heren 1 speelt in de l ste divisie,

Heren 2 en Dames 1 en 2 komen

uit in de 2e divisie. NEFIT ORION

heeft op dit moment in totaal 9

herenteams en 10 damesteams.

Er zijn 8 recreantenteams actief

en er komen 13 teams in de

jeugd-competitie uit en daarnaast

zijn er nog 4 miniteams.

Met rond 450 leden is NEFIT

ORION een grote en gezonde vol-

leybalvereniging.

Topvolleyba!
ln de voorjaars-leden-

vergadering van 1996 hebben de

leden, op voorspraak van het

bestuur, zich uitgesproken om

topvolleybal binnen de vereniging

NEFIT ORION (weer) mogelijk te

maken.

Een werkgroep is gefor-

meerd met als opdracht te analy-

seren in hoeverre topvolleybal in

Doetinchem de komende jaren te

reàliseren is. Wil NEFIT ORION

terug naar de eredivisie dan zal

dit stapsgewijs moeten gebeuren

en eerst getracht moeten worden

met het herenteam, uitkomend in

de eerste divisie, te promoveren.

Het feit dat het herenteam van

NEFIT ORION weer eredivisie

speelt zal zeer zeker een positief

effect hebben op de totale vereni-

ging. Het zal vooral van de finan-

ciële mogelijkheden afhangen in

hoeverre daarna ook in het dames-

team geïnvesteerd kan worden

met als doel eredivisie volleybal.

De werkgroep heeft een

plan opgesteld om binnen drie

jaar met het herenteam naar de

eredivisie te promoveren.

Uiterlijk in het jaar 2000 moet het

herenteam van NEFIT ORION

naar de eredivisie promoveren.

Doel
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NEFIT ORION is opge-

richt in 1969, ontstaan uit

een fusie van twee

Doetinchemse volleybal

verenigingen. NEFIT ORION

kent een rijke en succesvolle

historie in de Achterhoek.

Zowel bij de dames als de

heren heeft NEFITORION tot

de absotute Nederlandse top

behoort.
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ORTBETEID
nen op termiin wellicht ook goed

gebruik maken van de facilitaire

dienstverlening. De Craafschap

beschikt nu al over diverse voor-

zieningen en know how op aller-

lei terreinen, met daarnaast con-

crete mogelijkheden om

faciliteiten ook beschikbaar te

stellen voor andere topsporters.

Een samenbundeling van

krachten betekent tevens dat er

een duidelilk aanspreekpunt is

voor de lokale en regionale over-

heid en dat er sprake is van een

heldere en inzichtelilke structuur

ten behoeve van de business part-

ners. Op die manier kan sprake

zijn van een optimale aanwen-

ding van de promotionele en eco-

nomische spin-off effecten van de

gezamenlilke inspanningen.

Uiteraard wordt hierdoor ook het

effect versterkt van het overheids-

beleid op het gebied van promo-

tie en acquisitie. Uiteindelijk zal de

samenwerking naar onze stellige

verwachting positief u itpakken

voot zowel het bedrijfsleven, de

overheid en de sport.

Meerwaarde
Het zal duidelijk zif n dat

samenwerking de nodige meer-

waarde voor elk der partijen moet

hebben om voor hen interessant

te kunnen zijn. Door samen-

werking krifgt de topsportontwik-

keling in de regio Achterhoek een

positieve impuls. Voor zover op

dit moment te overzien zal op de

volgende terreinen sprake zijn van

een win win situatie:

De ontwikkeling in de

sportbeoefening laat zien dat de

mogelijkheden om vanuit een

puur amateuristische aansturing

op een hoog niveau sport te kun-

nen blijven beoefenen problema-

tisch is vanuit zowel de financiële

invalshoek als vanuit de eisen die

hieraan worden gesteld op het

gebied van facilitaire ondersteu-

ning. We zien om ons heen heel

duidelilk een ingezette trend in de

richting van een verdere profes-

sionalisering van de sport, vooral

waar de inzet heel specifiek is

gericht op het hoogste ambitie-

niveau. NEFIT ORION heeft in

1997 hel initiatief genomen om

op termijn te komen tot een

nauwe.samenwerking met andere

topsportverenigingen in de regio

Achterhoek, met name de

Craafschap en de Cazellen.

Doel van een
gezamenlijk
topsportbeleid

Het doel van de samen-

werking is primair gericht om in
de Achterhoek optimale condities

voor topsport tot stand te breng-

en. Er zal aandacht moeten word-

en geschonken aan het ontwikkel-

en van kaders en het aanbieden

van faciliteiten waarbinnen de

verdere ontwikkeling van Topsport

gestalte kan krijgen. Verwacht

wordt dat er een positieve uitstra-

ling uit zal gaan naar andere ver-

enigingen in de Achterhoek die

over vergelijkbare ambities be-

schikken. Deze verenigingen kun-

. Komen tot een effectieve en

efficiënte exploitatie van

halaccommodatie;
. lntensivering van het gebruik

van bestaande voorzieningen

op het gebied van sport-

technische en sportmedische

begeleiding van de sporters;
. Ontwikkeling en professionele

uitvoering van promotie- en

mediabeleid;
. lnkoop van materialen en voor-

zieningen voor de topsporters;
o Cezamenlijke visie-ontwikkeling

en uitvoering op het terrein van

de begeleiding van de topsport-

ers in relatie tot de sport, de

studie, het werken en het

wonen;

De algemene conclusie uit het

voorgaande kan luiden dat de

beoogde samenwerking veel

voordelen heeft voor de sport-

verenigingen, de overheid en het

bedrilfsleven.

Talentontwikkeling
Het is niet het streven om

talenten alleen binnen NEFIT

ORION op te leiden. Het Ere-

divisie team van NEFIT ORION zal

in de toekomst gebruik moeten

maken van de mogelijkheid om

talenten op een voor hen geschikt

niveau binnen andere volleybal

verenigingen in de regio

Achterhoek te laten spelen.

Naast een intensieve samen-

werking met andere volleybal-

verenigingen zal er vooral naar

gestreefd moeten worden met de

Achterhoekse volleybal school

samen te werken.
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De volleybalvereniging NEFIT ORION kent een bestuur en binnen

vereniging verschillende geledingen :

. Recreatie

. leugdlijn

. Dameslijn

. Herenlijn

. Heren TOPVOLLEYBAL

Elke lijn zorgt voor een vertegenwoordiger naar het NEFIT ORION

bestu u r.

Voor bepaalde beleidsgebieden

binnen het Heren TOPVOLLEYBAL

zijn stuurgroepen bestaand uit

experts geformeerd, met als voor-

zitter het desbetreffende lid van

het MT.

. Stuurgroep sponsoring en PR

. Stuurgroep accommodatie

Op medisch gebied zal nauw

moeten worden samengewerkt

met het SMA in Doetinchem.

Er zullen goede contacten bii het

ziekenhuis moeten worden opge-

bouwd. De medische beqeleiding

zal moeten bestaan uit:
. Arts . Verzorger

. Fysiotherapeut

haar

Het heren topvolleybal binnen NEFIT ORION bestaat uit de herenteams l

en 2. Het bestuur van NEFIT ORION delegeert de verantwoordelijkheden

voor het heren topvolleybal aan een MANACEMENT TEAM (MT).

ln het MT zullen vanaf het seizoen 1998-1999 de volgende portefeuilles

worden bezet:

. Voorzitter MT (Vertegenwoordiger in het bestuur)

. financiën en secretariaat

. Sponsoring en PR

. lndivíduele begeleiding en medische zaken

. Technische zaken, scouting en talentontwikkeling

. Accommodatiebeheer

. Team manager heren l

. Team manager heren 2

De MT taken en verantwoordelijkheden m.b.t. herentopvolleybal

NEFIT ORION:

. Het onderhouden van de contacten met het bestuur en de dameslijn

. Volledige verantwoordeliykheid voor heren 1 en 2 binnen het door

het bestuur goedgekeurde beleid, het jaarwerkplan en de begroting.
. Jaarlijl<s het beleid, het jaarwerkplan en de begroting ter goedkeuring

aan het bestuur van de vereniging voorleggen.
. Sponsoring en sponsorbegeleiding
. PR en media
o Contracteren van spelers

. lndividuele begeleiding van spelers

. Contracteren van de technische en medische staf

. Technische planning, scouting en talentontwikkeling

. Wedstriid- en trainingsaccommodatie

Voor heren I is in 1 997 een

hoofdtrainer aangesteld die de

kennis en motivatie heeft om het

team de komende drie jaar naar

de eredivisie te brengen. Hij

heeft de verantwoordelijkheid

over zijn assistent trainer en de

technische staf. Met het oog op

het toekomstig eredivisieniveau

zal de technische staf moeten

worden uitgebreid met:
. Technisch adviseur.

. Verantwoordelijke voor wed-

strijda na lyses.

Voor heren 2 is een trainer van 2e

divisie niveau aangesteld, met als

taak jong talent voor het eerste

team op te stellen.
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Belangrijkste acti-
viteiten

De belangrijkste activiteiten

om het gestelde doel, heren ere-

divisie, te bereiken ziln per sei-

zoen als volgt aangegeven.

Seizoen'l 997/199A
. Management team formeren

en taken duidelijk afbakenen
. Hoofdtrainer aanstellen met

de ambitie en kwaliteit om

naar de eredivisie te promo-

veren
. Spelersgroep formeren voor top

eerste divisie
. Eindigen bij de eerste vijf van

de eerste divisie
o lndividuele begeleiding van

topsporters verbeteren op dit
gebied met andere topsport

organisaties in de Achterhoek

trachten nauw samen te

werken
. Trainingsfaciliteiten voor volley-

bal en conditietraining ver-

beteren
. Hoofdsponsor trachten te

contracteren
. Begroting f 40.000

Seizoen'l 99a /'1999
o Management team uitbreiden
. Technisch adviseur
. Wedstrijdanalyse tegenstanders
. Samenwerking met SMA

opstarten
o Samenwerking met de volley-

balschool ontwikkelen
. Spelersgroep uitbreiden met

drie spelers van eredivisie

niveau

. Het bedrilfsleven activeren om

topspelers te adopteren
. Trainingsintensiteit opvoeren

tot op niveau eredivisie
. Wedstrijdaccommodatie ver-

beteren voor spelers, sponsors,

pers en publiek
. Afspraken sporthal hoofdveld

gebruik
o Vaste groep voor opbouw en

afbraak tribunes en reclame

uitingen
. Entreegeld en programma
r Catering afspraken in de wed-

strildhal
r Ontvangst sponsors en relaties
. Pers ontvangst en plaatsing

tafels

. Communicatie en promotieplan
(inclusief activiteiten voor

sponsoren)
. Media plan (Regionale en

plaatselijke kranten, regionale

radio en TV)

. Trachten te promoveren naar

de eredivisie
. Begroting f 150.000

Seizoen'l 999/2OOO
. Spelersgroep op eredivisie

niveau

. Trainingstijden aanpassen aan

topsporteisen door eerder te

trainen
. Spelers in en rond Doetinchem

laten werken en wonen
. Regionale Radio en TV
r Promotie rond het team

intensiveren
r Promoveren naar de eredivisie
. Begroting f 200.000

Actieplannen
Actieplannen met bijbehorende

begroting worden opgesteld.

Deze vormen de basis voor het

.laarwerkplan, deze actieplannen

betreffen:
. Wedstrijden en trainingen
. Sponsoring
. PR en media
o Scouting en talentontwikkeling
. lndividuele begeleiding
r Medische begeleiding
. Ontwikkeling en beheer wed-

strijd- en trainingsaccommo-

daties

\

dl'ro,,o 5NEFIT

EI

Heren
TOPVOttEYBAt

.:.* .

7é .r;t
-ril

4



I

Jaarlijks legt het MT haar begroting voor aan het bestuur van

NEFIT ORION. Uitgangspunten voor de komende jaren voor de

begroting van heren 1 en 2 zi)n:

'Sluitende begroting
. Ceen risico's voor de continulteit van de vereniging NEFIT ORION

. Streven naar een positief resultaat

. De portefeuillehouder Íinancien, is verantwoordelijk voor het

bewaken van de begroting
. De vereniging zal voor de komende vier jaar, per jaar een vast bedrag

voor de begroting van heren 1 en 2 beschikbaar stellen

. Van de netto inkomsien uit de sponsoring wordt I5olo besteed aan

communicatie, promotie en sponsorbegeleiding
. Van de netto inkomsten uit sponsoring, entreegelden en andere

inkomsten die direct Loe Le wijzen zijn aan activiteiten van err rond

heren I en 2 gaat de l<omende vier jaar 10o/o naar de top damesliln

binnen de vereniging %
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SPON§ORING
Sponsoring

Uit het voorgaande mag

blijken dat het ondersteunen van

NEFIT ORION als hoofdsponsor,

vooral met het oog op het imago

van de volleybalsport en de

doelgerichte aanpak van de

vereniging om uiterlijk in 2000

weer in de heren eredivisie te

spelen, commercieel zeer interes-

sant is.

De sponsor pakketten zijn samen-

gesteld om gericht mogelijkheden

te bieden voor:
o lmago en naamkoppeling, ter

versterking van uw produkt,

imago en bedriifsnaam
. Relatie marketing
. Optimaal bereiken van de doel-

9roep
. Publiciteit in de regionale en op

eredivisie niveau landelijke, pers

en TV

Diensten en
prestaties in
natura

Naast partners uit het

bedrijfsleven die NEFIT ORION

d.m.v. het afsluiten van een

sponsorovereenkomst financieel

ondersteunen, kunnen als tegen-

prestatie ook diensten of presta-

ties in natura worden geleverd,

zoals:

. Het leveren van wedstrijd-

kleding
o Het Ieveren van vrijetijdskleding
o Het adopteren van een speler
. Het beschikbaar stellen van

advertentieruimte in kranten,

op radio of TV

. Het beschikbaar stellen van

team en individueel transport
o Het verzorgen van huisvesting
o Het leveren van drukwerk
o Het op professionele wiize uit-

voeren van begeleidende of

ondersteunende werkzaam-

heden

Contractperiode
Sponsorcontracten worden

voor minimaal 3 jaar afgesloten.

lndien NEFIT ORION binnen de

contractperiode promoveert naar

de eredivisie zal dit geen gevolgen

hebben voor de overeengekomen

sponsorcontracten.

lnformatie adres
Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met de secretaris

van het management team:

Eric Veenstra

Moerbeibloesem 57

7006 MP DOETINCHEM

ret. (O:t 4) 32 71 oo
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TOPVOLLEYBAT
Regio
Achterhoek
1997-2001
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Volleybalvereniging,.
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NEFIT ORION

secretat{r van het
management team:
Erlc Veenstra
Moertelbloesem 57
7006 MP DOETTNC}IEM

Tel. (O314) 32 7l oO

lnformatle adres
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