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Yan de Redaktie
Wat later dan gepland kwam deze Orion Expres
weer in de bus. Maar het wachten is ntet voor niets
geweest. We hebben weer een tnteressant nummer
met veel inÍormatie over het verenigingsgebeuren.
De competities zijn ondertussen weer begonnen en
de eerste winst en ook verltes is weer binnen. We
gaan weer vol goede moed van start. We zouden
willen dat we meer tijd hadden om alles zodanig
voor te bereiden dat er niets op aan te merken zou
zijn, maar helaas die tijd is ons deze keer niet
gegund. Zoals jullie allemaal zien ziin er een paar
dingen in het aanzten vand deze Orion Expres
veranderd. Dat komt omdat we steeds meer
gebruik kunnen maken van de moderne hulp
middelen Ook zullen lullie met ingang van dit
seizoen een vaste rubriek missen. OÍ misschien
ook niet, in ieder geval het mini-interview ts van de
lijst geschrapt, omdat er te vaak in herhaling werd
getreden. Het gaat dan flauw worden, daarom
hebben we besloten om nu te stoppen voordat het
zover is. We zoeken nog naar een vervangende
rubriek maar hebben deze nog niet gevonden. Wie
een idee heeÍt is welkom. Wees niet bevreesd dat
we het dan gelijk in jouw schoenen schuiven, want
zo zijn we niet.
Net als vorig jaar reken ik ook nu weer op een grote
inbreng van alle leden. leder team en iedere speler
heeft gedurende het seizoen best iets te verteilen,
of wil iets inbrengen wat de verengtng ten goede
komt Schroom niet je te melden en wat in te stu-
ren, we helpen je wel om het er mooi en goed tn te
krijgen. Kom op, we gaan er met ztin allen weer
tegen aan en maken er weer een sportieÍ en gezel-
lig serzoen van.

Wiebe van der Sluls

Daar gfaan we weer
Van de Voorzitter
Slechts weinigen zullen ztch herinneren wat ik drie
jaar geleden, toen ik me beschikbaar stelde als
voorzitter, zei. lmmers, de Algemene Vergadering
van oktober 1990 was niet beter bezocht dan de
meeste andere jaarvergaderingen. Daarom herhaal
ik voor ieder nog eens die woorden: 'lk wil voorzil
ter worden van de vereniging en doe het alleen
maar, omdat anderen zich met de topteams bezig
houden." We zijn nu drie jaar verder en wanneer ik

de woorden van toen gestand zou moeten, stapte
ik nu op.

ln de afgelopen jaren heb ik veel geleerd. lk weet
nu, dat je beter geen uitspraken over jezelÍ moet
doen die met "als"beginnen. lmmers, op het
moment dat je de consequenties uit je uitspraak

zou moeten trekken, zijn de omstandigheden totaal
anders. lk sta nu voor de keus: blijven of weggaan.
Bovendien ben ik officieel aftredend.
Maar juist nu wordt het leuk en spannend. Alle
teams spelen weer onder de vlag van de vereni-
ging, alle spelers zijn weer amateur en ieder gaat
ervoor. Dan ben je toch wel gek als je weggaat
omdat je dat drie jaar geleden hebt gezegd.

lk wil nog wel een poosje blijven. Dat is geen
probleem. Tegelijkertijd zijn er mogelijk anderen
die graag voorzitter willen worden. lk hoop dat zij
zich tijdig melden. Dan wordt het toch nog span-
nend eind oktober Want weet een ding: lk sta mijn
plaats graag af aan iemand die meer tijd in de
verenigrng kan steken dan ik. Orion verdient zo'n
voorzitter.

Voor de meeste leden is spelen veel belangrijker
dan besturen. En spelen gaan we ook. Alles draait
weer, de programma's zijn uitgedeeld, de teams
staan klaar. lk hoop, dat dit jaar aan ieder veel
spelplezier biedt en als dat bekroond zou worden
met een kampioenschap zou het erg mooi zijn. En
je weet, als je de toekomst een beetje wil beïnvloe-
den, moet je nu de goede beslissingen nemen:
intensief trainen, klaar staan voor het team, jezelf
onder controle houden.

lk wens ieder veel plezier in de komende competi-
tie en tot ziens op de velden en op de tribune.

Jan Harrng

lïist je dat:
Marleen Groenveld een tijdie uitgeschakeld is

vanwege een hernia?
Meisjes A een paar speelsters ter aanvulling

heeft gekregen en nu in de kleding van Van Es

gaat spelen?
Heren 1 aangevuld is met nog een speler van

over de grens?
Deze speler volgens trainer Pim Raterink een

echte aanwinst is en op de zelfde voonvaarden
komt spelen als alle andere spelers van de club.

Bij Dames 1 al weer een speelster is aÍgevallen?

We hebben het niet over haar gewicht. Liane

stopt omdat ze blijvend geplaagd wordt door
een blessure.
We het heel erg jammer vinden dat vrijwel alle

meisjes van het vorige Meisjes A team gestopt

zijn met volleybal?
We hopen dat ze snel weer terug komen om in

Orion kleding te Presteren?



Orion in het seizoen
lgg2. lgg3
Elk verenigingsjaar kent zijn eigen verrassingen;
posrtieve en negatieve Terwille van de geschied-
schrijving is het goed deze op papier te zetten,
Vandaar d it jaarverslag

Het dagelijks bestuur van Orion bestond gedu-
rende het seizoen 1992-.1993 uit Eric Schmidt, Jan
Haring en Erna Boomsma. De laatste startte haar
activiteiten in september en werd vervolgens in de
ALV van oktober bij acclamatie in haar Íunctie
benoemd. Dit DB werd bijgestaan door de voorzit-
ters van de diverse lijnen: Jeroen Aalders voor de
districtslijn, Marleen Groeneveld voor de jeugdliln,
Marljke Menzo voor de recreantenlijn Arend Hor-
dijk voor algemene zaken en Wiebe van der Sluis
voor de P.R.-commissie,
Maandelljks en verder zovaak als noodzakelijk
was, kwam het voltallig bestuur bijeen en steeds
weer bleek dat bij een grote vereniging als de onze
heel wat te besturen vait. Er waren spannende
momenten, maar ook wanneer de meningen ver-
deeld waren, bleef de sÍeer goed.
Naast de financiën, die voortdurend aandacht
vroegen, stond de relatie tussen de TVD en de
vereniging menigmaal op de agenda. ln het voor-
jaar besloot het stichtingsbestuur te stoppen met
haar werkzaamheden, De teams van de verenigrng
die onder de zakelilke leiding van de stichting TVD
speelden, heren 1 en 2, werden in mei 1993 weer
in de vereniging opgenomen, zij het na enrge
gesprekken over de Íinancile gevolgen voor alle
partijen. Gedurende drie jaar hebben de vereni-
ging en de stichting naast en met elkaar gewerkt,
vanaÍ het volgend seizoen neemt de verenigrng
weer alle verantwoordelijkheid op zich.

Naast de genoemde hoofdonderwerpen hield het
bestuur zich bezrg met tal van lopende zaken.
Helaas deelde Eric rn het voorjaar mee dat hij
van\ivege z\ln w erkzaam h ed en i n com b i natie m et
studre, zich niet langer in staat acht het penning-
meesterschap te vervullen,

De seniorenlijn
Zowel bij de dames ais bij de heren waren de
venruachtingen hoog gespannen en de doelen
duidelijk: De beide eerste teams wilden kampioen
worden en promoveren, enkele veelbelovende
prestatieteams moesten in de top meedraalen.
Uiteindelijk bleek het niet mogelijk om alle doelen
te realiseren: Weliswaar draaiden zowel de dames
als de heren rn de top mee en leverden beide
teams goede prestaties, kampioenschappen
bleven net buiten bereik
De veelal jeugdige speelsters en spelers van

dames 4 en heren 3 4 en 5 voldeden geheel aan
de verwachtrng en meer dan dat: ln de beide
eerste klassen werd het kampioenschap behaald
en ook heren 4 en 5 speelden tot het eind mee in
de kampioensstrijd.
Heren 6, een team dat vrijwillig in een lagere klasse
was gaan spelen, heroverde op eigen kracht het
"verloren" gebied en promoveerde naar de lste
klas Heren 7 verliet ook de tweede klas, maar dan
naar beneden, Jammer, zeker gezien de inzet van
een aantal spelers. Ook bij de dames degradeer-
den twee teams. Opmerkelijk en vermeldenswaard
is echter de spelvreugde die de speelsters tot het
eind konden opbrengen. Knikkers zijn leuk, maar
het spel is belangrijker

De overige teams handhaaÍden zich, soms met
moerte, soms spelendenwijs.

Uit de jeugdcommissie
Het afgelopen jaar is voor de jeugd van Orion een
druk jaar geweest. Verscheidene teams namen
deel aan toernooien van andere verenigingen.
Daarnaast organiseerde de jeugdcommissie zelf
dlverse activiteiten: een sinterklaastoernooi voor de
minr's, een clinic voor de jeugdleden onder leiding
van spelers en speelsters van de hoogste teams,
het Orion jeugdtoernooi en een afsluitingsÍeest voor
de mini's.
Ook deden diverse teams mee aan de open en
gesloten clubkampioenschappen van de Nevobo,
Daar werden prima resuitaten geboekt: ln de
ftnaleronde van de open kampioensehappen werd
jongens A 2de en meisjes C 4de. Bi1 de gesloten
clubkampioenschappen bereikten drie teams de
landelijke finaleronde, De resultaten vrelen schijn-
baar tegen, maar het is een hele prestatie orn tot
de B sterkste teams van het land door te dringen
Dit lukte meisjes B (5de) mersjes F (7de) en
meisjes E, dat Bste werd. Meisjes mini A bereikte
een 4de plaats bij de nationale open mini-kam-
pioenschappen Prima resultaten I

Op distrlctsnlveau werden meisjes A, B, C, E F en
G kampioen in hun klasse en blj de jongens boekte
jongens C hetzelÍde resultaat. Ook meisjes mini A
werd tweerraal kamp oen,

Voor alle trainers, coaches en begeleiders geldt in
gelijke mate: Hartelijk dank en geÍeliciteerd. Voor
de vele speelsters en spelers geldt de veren ging
is trots op juliie en hoopt dat je nog vele jaren het
Orion-shirl wr Jt dragen,

De rekreanten
De rekreanten afdeling ts vrij stabiel in aantal groe-
pen. Het seizoen werd begonnen met 3 heren en 3
dames groepen. De mix-groep kwam door het ont-
breken van een trainer niet goed van de grond, en
is halverwege het seizoen gestopt Wel werd er in



samenwerking met gemeente en andere sportvere-
nigingen promotie gemaakt voor het spoten
overdag. In de loop van het voorjaar ontstond er
een redeiijk vaste groep deelnemers Wellicht dat
dit tot voortzetting in het volgende seizoen kan
leiden.
ln totaal hebben 9 teams deelgenomen aan de

'ekreantencompetitie.
Door gebrek aan belangstelling is ook dit jaar weer
geen rekreanten toernooi georganiseerd. Enkele
teams doen derhalve wel mee aan het
bed rijf stoernooi.

De algemene zaken
Het seizoen 1992-1993 kende positieve en nega-
tieve punten.
Hetgeen ons het meest dwars zit is het verdwijnen
van 22 ballen uit de sporthal Rozengaarde. Ook uit
de zalen van de G.S.G.D. verdwenen 7 ballen ln
totaal rekenen we een schadepost van ca,
fl 3000,- ln de meeste gevallen wordt het verdwij-
nen veroorzaakt door slordigheid en nonchalance.
Ook de ontwlkkeling binnen het scheidsrechters-
korps baart ons zorgen. Terwijl het aantal teams
gelijk blijÍt, daalt het aantal scheidsrechters, We
dreigen de onder de limiet te zakken, hetgeen
vervelende consequenties zal hebben voor diverse
teams.
PositieÍ is de ontwikkeling van de bedrijÍsvolleybal-
toernooien.Het afgelopen jaar zijn er drie
toernooien gespeeld met steeds het maximum
aantal teams. Kennelilk voorzien de toernooien in

een behoefte. De mensen die bij de organrsatie de
leiding hebben doen prima werk
Het indelen van de trainingen gaÍ ook dit jaar weer
problemen, leder wil immers op maandag oÍ
dinsdag trainen. Er is het afgelopen jaar ruim 4400
uur getraind en in zeven zalen en hallen. De inkom-
sten van de verenigrng gingen voor de helft naar
de eigenaren van de zalen. Gelukkig leverden de
trainingen ook resultaten op

PR en Orion Expres
De PR-commissre heeft het aÍgelopen jaar bewust
een tamelijk passief bestaan geleid. Vrijwel alle
belangrijke zaken werden door de stichting TVD en
de lijnen uitgevoerd. De commissieleden hebben
zichzelÍ daarom een pauze gegund om na te
denken over de taken die ze zouden kunnen gaan
vervullen. Ook de vacatures zijn niet ingevuld.
De redactie van de Orion Expres is er weer in
geslaagd om B nummers te vullen De inhoud
bestond vooral uit inÍormatie over lopende zaken.
De Expres is een echt ledenblad geworden, dat
voor een flink gedeelte door leden wordt gevuld,
Het blad heeft duidelijk een communicatierol
binnen de vereniging.
Bil het rapen, nieten en bezorgen van het blad
hebben jeugdleden zich Ílink geweerd Rensje van

Haarlem en Ab Been tekenden voor de coördinatie
van dit belangrijke werk

Bijzondere acties
Vorig jaar mochten we de verrassende violenactie
melden, dit jaar kreeg deze actie een prima ver-
volg Dankzij de inzet van enkelen, konden velen
voor de Pasen de bloemetjes weer buiten zetten.
December was een echte actiemaand blj Orion Op
5 december trokken enkele Orion-sinterklazen
door Doetinchem en enkele weken later, met de
kerst, stonden bij tientallen families prachtige kerst-
stukken vervaardigd door de spontaan gevormde
kerststukkencommissie, De opbrengst van deze
drie acties was bijna tienduizend gulden Alle
werkers, voor en achter de schermen, hartelijk
dank.

Nood(fluit)kreet
Nog even en we moeten teams uit de competitie
terugtrekken omdat we onvoldoende scheidsrech-
ters hebben Of we moeten de regel invoeren dat
elk team jaarlijk minstens twee scheidsrechters
levert
Orion kampt al een tijdje met een nijpend te kort
aan Íluitisten. Het handje vol wat er nog is, wordt
overladen. Wij zoeken daarom met spoed een
aantal dames en heren die elk seizoen ook een
aantal wedstrilden willen fluiten. Hoe meer scheids-
rechters we hebben des te minder je hoeft op te
draven,
Binnenkort stan er weer een scheidsrechterscursus
en er zijn nog enkele plaatsen voor Orion vrij. Wie
helpt Orion uit de brand, zodat we bij alle wedstrij-
den weer een 'scheids'op de bok hebben en niet
worden geconÍronteerd met een lege stoel. Je
hoeft niet per sé lid van Orion te zijn ot bij Orion te
spelen om als scheidsrechter voor de club op te
treden,

Meld je snel bij Marijn Wind, telefoon 08340-26962.



Contributie regflement seizoen 1993-1994
1) Tijdstip betaling:

betalen voor 1 september
voor'1 november
voor 1 februari
voor 1 april

2) Categorieën gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond:
voor het seizoen 1993-1994 houdt dit in:

Senioren geboren voor 1-10-.1975
A'/B-junioren geboren op oÍ na 1-10-1975
C/D/E-junioren + mini's geboren op of na 1-'10-1979
Recreanten
Ereleden

3) De verschuldigde contributie per lid is exclusieÍ de bondscontributie en wordt aan het begin van het
seizoen bepaald aan de hand van ztjnlhaar geboorledatum en blijft gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondscontributie voor het seizoen 1993-1994 bedraagt:
Senioren
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D/E-junioren
Minis
Recreanten

5) Beëindiging lidmaatschap:
Schriftelijk voor de onder punt 1 genoemde data anders is
verschuldigd.

hele jaar I 1e halfjaar / 1e kwartaai
2e kwadaal

2ehatÍiaar 
i:: H:Í::l

Ít 232,--
Ít 180,--
fl 128,--
fl 140 --
gratis

geboren vóór 01 -'l 0-1 975
geboren op of na 01-10-1975
geboren op oÍ na 01-10-1977
geboren op of na 01-.10-1979
geboren op oÍ na 01-10-1981
geboren op oÍ na 01-10-1981

f I 51,--
ft36,85
ft30,60
Í124,40
f t23,05
fl 11,30
f I 12,65

contributie voor het lopende kwarlaal

6) Acceptgiro:
Degenen dle de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische rncasso ontvangen een
acceptgirokaart voor de contributieinnrng Per acceptgirokaarl wordt f I 1,25 in rekening gebracht in

verband met administratie- en incassokosten Bij een aanmaning worden incassokosten in rekening
gebracht van Íl 5.-- per aanmaning,

7) Bij blessures c,q, zwangerschap dient normaal contributre betaaldte worden, echter: contributie kan
worden gerestitueerd wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Dit geschiedt
uitslurtend na een schriftelljk verzoek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de
contributre terugbetaald wordt onder aftrek van de bondscontributie en administratiekosten (verzoek
om terugbetaling over een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogelijk).

B) lnschrijÍgeld:
Senioren . Í120,--
Recreanten : Íl 15,--
A- t/m E-junioren/mini s ; Íl 15 --

9) Betalingen:
Bondsspaarbank nr, 93 60 37.318
(Giro van de Bondsspaarbank nr 809604)

10) Contactpersoonl
R Hofland Einthovenlaan 17,7002HE Doetinchem, tel: 33209



Bondseontributie
lgg3. 1994
Sinds vorig laar zijn bij Orion de verenigingscont-
ributie en de bondscontributie gescheiden. Op de
Alg Ledenvergadering van mei 1992 is daartoe
een besluit genomen. De bondscontributie over het
aÍgelopen seizoen is danook apart van de andere
contributie gei'nd. Ook dit jaar zal dit weer geschie-
den. Eén dezer dagen wordt aan ieder lid weer een
acceptgirokaart aangeboden oÍ wordt de bonds-
contributie automatisch van de rekening
afgeschreven.

Echter, het bedrag zal hoger zijn dan vorig jaar
Juist nu de vereniging niet tot contrtbutieverhoging
overgaat, doet de Nevobo dit
De verhoging die bij de senioren oploopt tot f 8,00,
is opgebouwd uit een aantal bedragen:
1 Een jaarlijkse verhoging van enkele procenten

om de lopende kosten te kunnen dekken.
2 Een jaarlijkse verhoging om de kosten van een

opleidingsplan voor jeugdspelers en -sters uit te
kunnen voeren.

3 De kosten verbonden aan de collectieve onge-
vallenverzekering die het volleybaldistrlct Oost-
Gelderland heeft afgesloten voor al haar leden.
Hierover vind je elders meer informatie,

4. Tenslotte, en dat is het hoogste bedrag, de
Nevobo heeft in het voorjaar het besluit aange-
nomen om ten gunste van het voortbestaan van
het topvolleybal in Nederland van leder lid een
bedrag van fl 5,00 te vragen. Met dit bedrag
sponsor je de natlonale dames- en herenploeg.

Bedenk, dat de vereniging van deze verhoging
niets krijgt, maar dat verscheidene jonge Orionle-
den via de districtstrainingen proÍiteren van het
geld dat ieder betaalt.

Kleding
Mocht 1e nog geen wedstrijdkleding hebben dan
kun je wellicht iets van een speler/ster overnemen
die met volleyballen is gestopt of is overgeplaatst
naar een team wat gesponsorde kleding heeft.
Mocht dat niet helpen neem dan even kontakt op
met Ruud Hofland want die heeÍt welllcht nog wel
een nieuw shirt in voorraad.

Zoals je wellicht weet heeÍt Orion ook een kledings-
hop ln deze shop kun je leuke shirts sweaters,
broeken en dergelijke kopen. Kom eens op een
'.ran de wedstrijddagen naar de hal en neem een
kijkje in de shop.

Versehillende hetalings-
vormen voor betaling
eontributie
Binnen de volleybalverentging wordt ter voldoening
van de contributie door de leden een drietal metho-
den toegepast, namelijk:
- betaling via een acceptgiro;
- betaling via een automatrsche incasso;
- betaling vra automatische aÍschrijvtng.

Van automatische aÍschrijving is sprake wanneer
een lid van Orion individueel aan de bank opdracht
geeft om periodiek een bepaald bedrag over te
maken op de bankrekening van de verentgtng.
In deze gevallen kan het voorkomen dat hij/zij,
ondanks zljnlhaar periodieke betalingen toch nog

een acceptgiro krijgt toegezonden. Dit leidt dan
weer tot onbegrip bij het betrefÍende lid met als
centrale vraag: "Waarom krijg ik een acceptgtro,
terwijl ik'automatisch' mljn contributie betaal?".
Het verschil tussen 'automatische betaling' en '-
incasso' zit in het feit dat blj 'automatische betaling'
het initiatief tot betaling van de contrtbutie ligt bij u
als lid van Orion en dat bij 'automatische incasso'
het initiatieÍ tot incassering ligt bij de volleybalver-
eniging Orion Vandaar dat zij die automatisch
betalen toch een acceptgiro ontvangen. De vol-
leybalvereniging Orion is niet bekend met uw
automatrsche betalrngsopd racht.
Als vereniging zijn we natuurlijk blij dat u via deze
methode regelmatig uw contributie betaald. Echter
willen we u vragen om uw'automatische betaling
om te zetten in een 'automatische incasso'om
zodoende de onnodige verzending van acceptgiro-
kaarten te e imineren,

Bij betaling vla acceptgirokaarten krijgt een lid van
Orion periodiek een acceptgrro toegezonden ter
voldoening van zijnihaar contributie en bonds-
contributie Een vereniging als Orion mag blii zijn
dat gelukkig nret iedereen ztjnlhaar contrtbutie
betaald via deze methode, Deze methode van
innlng van de contributie voor de vereniging leidt
tot de nodige perioclieke werkddruk. Daarnaast
zorgt deze methode van betaling tot het oplopen
van de kosten die verbonden zijn aan deze vorm
van betaling;

- ten eerste dient acceptgirokaarten door de
verenigrng te worden besteld bij de bank, Een
bestelling dre niet bepaald gratis is.

- ten tweede heeft de vereniging enveloppen
nodig om deze kaarten te kunnen verzenden.
Ook niet gratis verkrrjgbaar.

- ten derde wordt de acceptgiro's verspreid door
de ledenadministrateur om portokosten te
drukken.



- ten vierde leidt iedere aÍschrijving gedaan door
een acceptgiro tot het mogen ontvangen van
een bankafschrift van de bank aan Orion. Kos-
ten: f 1,- per ontvangen bankafschritt. En dan te
bedenken dat mede door deze methode van
betaling bijna dagelijks een bankafschrift de
brievenbus binnen glijdt. Tel uit je winst.
Daar staat tegenover dat zij die een acceptgiro
ontvangen fl 1,25 per acceptgiro bovenop hun
contributie dienen te betalen.

Voor de toekomst ziet het ernaar uit dat deze
opslag minimaalverdubbeld zalworden om nog
kostendekkend te kunnen blijven.
Redenen te over voor de vereniging om u als lid te
vragen over te stappen op betaling via automati-
sche incasso.

Automatische incasso
Argumenten tegen betaling via automatische
incasso:
- lk bepaal zelf wel wanneer en of ik mi.in contribu-

tie betaal;
- lk ben niet bekend met het fenomeen automati-

sche incasso;
- Door automatische incasso's raak ik het over-

zicht over mijn betalingen kwijt.
Het eerste argument is volstrekt steekhoudend. U
blijft volledig baas over uw eigen rekening in de
meest absolute vorm. Echter ook bij automatische
incasso blijft u baas over uw eigen rekening.
Wanneer u het niet eens bent met een aÍschrijving
is een bericht na de bank voldoende om de
afschrijving ongedaan te maken.

Dan nu het tweede argument. Wat houdt automati-
sche incasso in?
Bij deze vorm van betaling machtigt u de volleybal-
vereniging Orion tot het periodiek incasseren van
de contributie en bondscontributie van uw bankre-
keningnummer. Dit machtigen gebeurt door het
invullen van een groene kaar1.
U noteert daarop uw bank- of gironummer, naam,
adres, postcode + woonplaats en datum en stuurt
deze kaart met uw handtekening naar de ledenad-
ministratie van Orion.
AÍhankelijk van uw wens zal op het tijdstip van
betaling, zoals omschreven in het contributie-
reglement, Orion de opdracht aan de bank geven
om de contributie van uw bank- of girorekening af
te schrijven.

Wanneer de vereniging Orion een bedrag heeÍt
aÍgeschreven van uw rekening en u bent het
daarmee niet eens, om wat voor reden dan ook,
dan heeft u een maand de tijd om uw bank- of giro-
kantoor de opcjracht te geven het bedrag terug te
boeken op uw rekenrng. U gebruikt hiervoor de
zgn. gele kaart die u verzendt naar uw bank- of
g rokantoor,
Wanneer u uw lidmaatschap van de vereniging
opzegt, oÍ om welke andere reden dan ook uw
aÍgegeven machtiglng wenst te beëindigen, maakt
u gebruik van een rode kaarl die u ingevuld en
getekend naar de ledenadministratre opstuurt
U ziet dat u volledig baas blijft over uw eigen
rekening.

De groene, gele en rode kaarten zijn kosteloos
verkrijgbaar bij uw bank.

Om overzicht te houden over de door u afgegeven
machtigingen is hiervoor de machtigingenplanner
ontwikkeld, welke tevens verkrijgbaar is bij uw
bank. Op deze machtigingenplanner kunt u precies
bijhouden wanneer via automatische incasso een
bedrag van uw bank- oÍ girorekening wordt
afgeschreven,

Voor de vereniging betekent automatische incasso
in de nablje toekomst niets meer dan het regelma-
t g opsturen van een diskette met daarop vermeld
een lijst van rekeningnummers waaryan perrodiek
een bedrag aÍgeschreven dient te worden. Daar-
naast kan door automatische incasso de
ad m inistratiekosten zoals eerder genoemd dras-
tisch worden verminderd.
ln het meest ideale geval geen bestelling meer van
acceptgiro's en de toezending van bankaÍschriÍten
hooguit nog maar 4 à 5 maal per seizoen in plaats
van 200 maal,
Een enorme tijds- en kostenbesparing.

We kunnen niemand verplrchten om over te gaan
tot automatlsche incasso.
We hopen wel via deze weg u te bewegen, als u

nog geen gebruik maakt van de automatische
incasso, om ons financieel-adminlstratref te helpen
door ons een machtiging tot automatische incasso
te geven.

Orion Hxpres kopij inleverrlata yoor hoÍ volgende seizoen
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kopij binnen
verschijndatum

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of floppy) worden ingeleverd bij Wiebe van der Sluis,
van der Grijnstraat "10, Doetinchem. Doe het welop tijd.



Uitnodiging voor de Algemene L,edenver§adering op
vrijdag 29 oktoher 1993

Alle leden van de volleybalvereniging Orion worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering op vrildag 29 oktober in Sportcafé"Rozengaarde'te Doetinchem.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen en lngekomenstukken.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 meij,l. (reeds aÍgedrukt in de vorige Orion

Expres)
4. Jaarverslag over 199211993 (zie dit nummer van Orion Expres).
5. Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 1992/1993 (bijgesloten).
6. Verslag Kascommissie,
7. Benoeming Kascommissie.
B. Bestuursverkiezing, Aftredend: penningmeester, Eric Schmidt (niet herkiesbaar), Voorzitter, Jan Haring

(herkiesbaar).
Vertegenwoordig(ster)er dames resp. heren lijn.
Plannen voor het komende seizoen.
Rondvraag
Sluiting
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Balans volleyhalvereniging Orion per Bt iuli t99B

31 iuli 1992

ACTIVA

Materiële activa
Voorraden
Liquide middelen
Debrteuren
Nog te ontvangen contributie
Nog te ontvangen overige
Vooruitbetaalde bed ragen

PASSIVA

Vermogen
Crediteuren
Nog te betalen BVG/belasting
Nog te betalen overige
Vooruitontvangen contributie
Vooruitontvangen overr ge

4166,--
2.521,--

1.678,28
3.485,17

419,--
124,86

1.790,--

1====:1lu=T=:

31 juli í993

0,--
9.716,--

9.500,27
1.804,20
1.779,40

482,20
3.242,50

Ít 26.524,57
============

-l- ft 5.539,48
- 6.806,36
- 3.259,53
- 8.616,90
- 1 .041,--
- 0,--

-l- Ít 5,02s,42
- 21.916,57
- 204,09
- 8.295,33
- 412,--
- 720,--

Ít 14.184,31 'il 26.524,57

============



Resultatenrekening volleybalvereniging Orion
Seizoen Í99211993

BATEN

Contributie
Orion Expres
Subsidies
Kled ingsponsorrng
Verlotingen/Acties
Bed rijfstoernooi
Nachttoernoor
Drverse opbrengsten

Totaal

LASTËN

09 Trainerskosten
10 Zaalhuur
.1 1 Bondscontributre
12 Reiskosten
13 Wedstrildonkosten
'14 Materralen
15 Toernooien
'16 Vergaderkosten
1 7 Adm./Tel./Portokost.
18 Boetes
19 Attenties
20 Cursusgeld
21 Activiteiten
22 Automatisering
23 P R.-kosten
24 Kosten voorg. boekj.
25 Diverse kosten

Totaal

Saldo

Werkelijk
1 991 -1 992

f I 78.945,91
- 5.452,50
- 10.869,63
- 2.764,51
- 10.953,75
- 2.924,65
- 2.262,25
- 13.466 64

t)===!']=Y=Y

0.1

02
03
04
05
06
07
OB

Begroting
1 992-1 993

f I 79.500,--
- 7.000,--
- 8 000,--
- 2.800 --
- 2.000,--
- 1.500,--
- 1.500,--
- 28.700,--

fl 131.000,--

f I 42.500,--
- 46 500 --
- 12.500 --
- 2.000,--
- 1.000 --
- 3.200,--
- 3.000,--
- '1.000,--

- 2.000,--
- 1.000,--
- 1.500,--
- 2.000,--
- 1.000,--
- 1.300,--
- 500,--
- 7.000 --
- 3.000 --

fl 131 000 --

Werkelijk
1 992-1 993

Ít 78j8225
: 7.219,97
- 10.416,80
- 2.812,45
- 10.739,27
- 3.390,65
- 0,--
- 216,78

fl 1 13 456 34

Ít 41.687,50
- 51 .194,04
- 1 1.983,75
- 6.022,75
- 1 .1 10,25

-7-7tr
- I tJ,--

- 2.913,62
- 579,30
- 1 .711 ,45
- 700,--
- 1 .085,77
- 500,--
- 1 204,64
- 2.588,23
- 0,--
- 6 304,61
- 3 147 ,77

f I 38.398,53
- 47 .191,47
- 828,75
- 2.527,32
- .1.053,80

- 630,17
- 2.101,70
- 800 05
- 264603
- 382 50
- 1 .292,42
- 2.785,--
- 533,70
- 2100,--
- n--
- 4 800,--
- 4.868,84

1===l'='=_:_1ur:u=

-l- Ít 5 868,84

')==!='='!!='!==

:'=.=1==u=:u=1u==



Toeliehting op de balans en
resultatenrekening
Dankzij contributie maatregelen kan het seizoen
1992/1993 met een klein positref resultaat aÍgeslo-
ten worden PosrtieÍ te noemen is de verhoogde in

de netto-opbrengst van de Orion Expres en de
verdere stijging in de inkomsten van de bedrijfs-
toernooien. Helaas in het seizoen .1992/1993 geen
nachttoernooi georgantseerd en derhalve hebben
we daar ook geen opbrengsten van.
Aan de kostenkant werd ten opzichte van het
seizoen 1991/1992 een positieÍ resultaat geboekt
met betrekking tot de trainerskosten, zaalhuur en
de reiskosten.
Ondanks het kleine positieve resultaat blijft bliiÍt de
liquiditelts positie van de vereniging slecht, Daar-
mee wordt eens temeer duidelijk dat ook in het
seizoen 1993/1994 flink de rem op de uitgaven
moet worden gezet en opnieuw veel werk moet
worden gedaan om extra inkomsten te genereren.
Uiteindelijk moeten we tot een resultaat komen wat
de liquiditeitensÍeer een evenwicht schept tussen
inkomsten en uttgaven.
Bestuur praat over het verenigingsgevoel

Op donderdag 23 september heeÍt het bestuur met
een groot aantal kaderleden gepraat over het
beleid van de vereniging. Aljaren worstelt het
bestuur met de vraag hoe kunnen we meer mensen
bij de uitvoering van allerleitaken betrekken Het
komt nu veelal op een paar mensen neer, en die
kunnen met moeite de dingen doen dte gedaan
moeten worden, laat staan er nog wat extra bij
doen. Wat schort aan het beleid en wat moet
worden gedaan om meer |eden actieÍ te krijgen en
te houden.
Nlet alle vragen blijken zo een-twee-drie te beant-
woorden, maar het herkennen van het bestaan van
de vragen en het erkennen van voorkomende
problemen is na deze bijeenkomst al een grote
winst.
Vrijwel ieder kaderlid was zeer ingenomen met het
initiatieÍ van het bestuur. er zijn door hen veel
goede suggesties gedaan dre urteindelijk tot het
beter Íunctioneren van de organisatie kunnen
leiden.
Duidelijk is ook geworden dat de club meer zal
moeten doen voor de tieners. Zij vormen de toe-
komst van de vereniging en haken nu te vaak te
gemakke ijk aÍ. Het"Wij-Orion" gevoel moet terug
komen en moet lerden tot een breed draagvlak
waar met succes een sterke vereniging op kan
worden gebouwd. De aanzet is er op 23 september
toe gegeven, nu de uitwerking nog, Maar ook hier
zal weer gelden: het bestuur wil wel, maar kan het
niet alleen.

AÍscheid van Riet Penterman
We hebben haar weleens als de "Oma van Orion"
betiteld: Riet Penterman - Mölders. En terecht Ze

was jaren lang het altijd fleurige vrouwtje wat een
ieder die bij Orion een wedstrijd kwam bezoeken
het gevoel gaf van welkom te zijn. VanaÍ september
.1974 tot april 1992 heeft ze de kaartverkoop ver-
zorgd "Oma's" drop pot was voor velen sprekend.
Helaas zullen we de warmte en hartelijkheid die zij
urtstraalde voor altijd missen. Riet is nlet meer
onder ons. Op 12 augustus is ze geheel onver-
wacht niet meer uit haar slaap ontwaakt. Voor
Henk, de kinderen en kleinkinderen is het verlies
van Riet van onbeschrijflijke betekenis. Maar ook
Orion heeft hiermee een "supporter"verloren die in
goede en slechte tijden haar optimisme wist over te
brengen. We hadden Riet zo graag op andere
wijze willen eren voor alles wat ze voor Orion heeft
betekent. Maar het lot heeft anders beslist.
Henk schrijft in zijn bedankkaartje: 'Orion nam bij
Riet een grote plaats in en heeft haar veel plezier
geschonken Uit de vele belangstelling moge het
omgekeerde ook blijken. De grote belangstelling
van Orion zljde heeÍt me goed gedaan. Mede
namens de krnderen hartelijk dank."
Henk Orion wenst jou en jullie kinderen alle sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies,

Dx-dames 2 neemt Nissan
mee!
De bijna-come-back van ex-dames 2
Brjna waren we teruggekeerd tn de competitie. Wij,
het ex-dames 2 team twee seizoenen geleden
kampioen in de Promotie klasse, staken in februari

11. de koppen bij elkaar. De vraag die wij elkaar
stelden was: "Wordt er nog gebaard komend
seizoen oÍ kunnen we weer voltallig gezellig gaan
volleyballen?" Gebaard is er voorlopig genoeg,
dus wat dat betreft zouden we weer aan de slag
kunnen, Mocht er onverhoopt (dan wel verrast)
toch nog gezwangerd worden dan lossen we dat
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welop. Alles leek duidelijk en niet leek ons meer in
de w(i)eg te staan (liggen), maar toch..,... de stap
die we allemaal moesten zetten, bleek te graat.
Besloten werd om nog een jaar zonder volleybal
door te brengen,

Aangezien bij ons alles gevierd moest worden,
werd ook dit dramatische besluit feestelijk beves-
tigd met een dagje Amsterdam. De vraag was
alleen: 'Wat is de gezelligste, best én veiligste
manier om te reizen met zes uitgelaten meiden?.
De Zondagskrant bracht uitkomst: 'Een dagje uit?
Herwers Nissan brengt u naar de plaats van
bestemming'. Natuurlijk, dat was het! We huurden
een schitterende nieuwe luxe Serena waarin je
maar lieÍst 6 vrouwen kunt laden en nog ruimte
overhoudt ook nog. Mannen en kinderen uit-
zwaaien en zzzoettt weg waren we,
Eenmaal op de autobaan hadden we heel wat
bekijks én opzien'gebaard'. Waar keken al die
mensen naar? Naar die vrouwen achter het glas of
naar die glanzende VIP-bus er omheen? Wij hou-
den het op de combinatie van deze twee. ln
Amsterdam hebben we de dag gevuld met winke-
len, lunchen, borrelen, wandelen en tot slot een
etentje in een heel gezellig eetcafé. Volgegeten en
gedronken ploften we uiteindelijk in'onze Serena,
en keerden huiswaarts.

Cécile, lna, Jacqueline, Petra, Rolien, Thea.

Wedstrijden dames 1 en heren I
Het bestuur heeft om een aantal reden besloten om
de wedstrijden van de dames en de heren niet
meer op centre court te laten spelen. Ter bevorde-
ring van de sfeer, het gevoelvan onderlinge
verbondenheid en ter besparing van kosten spelen
de teams nu elk op eenderde van de hal. Er komen
geen tribunes meer in de hal, zodat iedere bezoe-
ker boven op de tribune moet plaatsnemen. Tijdens
de wedstrijden mogen bezoekers zich niet op de
speelvloer begeven, nog aan de kant zitten. Dat
recht is voor de spelers, coach, verzorgers en
begeleiders weggelegd.

Beide teams spelen om de twee weken thuis en
beginnen om 15.00 uur met hun wedstrijd Mede
om die reden zijn de thuiswedstrijden van Heren 2
ook vervroegd, zij beginnen om 12.30 uur
De eerstvolgene thuiswedstrijden voor Heren 1 zijn:
op zaterdag 16 okt. tegen Deltattoyd/AMVJ 2
6 nov. tegen ReÍlex
20 nov, tegen KuiperslZwolle 2

voor Dames 1:
16 okt tegen SarlolPelikaan
6 nov. tegen Facopa VC
20 nov tegen Peelpush.

voor Heren 2:
16 okt tegen Gemini
6 nov, tegen Shock'82
20 nov. tegen Wevoc

Kom naar deze wedstrijden kijken en moedig onze
hoogst spelende teams aan. Op een van de
andere velden kun je een van de teams, urtkomend
in de distrrcts competitie zien spelen,

Nieuwe mensen in de jeugd
commissie
Na een "Orion-rust-periode" is de jeugdcommissie
weer begonnen met haar aktiviteiten voor de jeugd
van Orion. lk bedoel daar niet mee dat de JC in de
vakantietijd stil heeft gezeten. Nee achter de
schermen gaat het gewoon door, We moeten
uiteindelilk aan het begin van het nieuwe seizoen
weer trainers, coaches en ook weer een voltallige
jeugdcommissie hebben. Bijna alles is weer rond,
alleen zoeken wij nog een paar coaches,
Een paar mensen hebben de jeugdcommissie
verlaten, jammer, maar eerlijk is eerlijk zij hadden
allemaal een "echte" reden om dit te doen. Netty
Schmitz van onze meisjes lijn heeft haar taken
overgedragen aan Petra Wellink en Mreke Vaan-
holt; Luuk Gorter en Paul Löwenthal van de
jongenslijn laten het werk nu over aan Klaas Blank-
man terwijl Fenneke Klomps als lid van de JC haar
werk neer heeÍt gelegd omdat zij achter de scher-
men allerlei andere zaken doet.
De JC heett er weer zin in. Wij hebben daarbij wel
de steun van onze jeugdleden, hun ouders en van
de andere commissies binnen Orion nodrg, zodat
we met z'n allen een sportief seizoen '93-'94
mogen beleven.
We rekenen op jullie

Succes !

Namens de jeugdcommissie Marleen Groeneveld.
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De nieuwe JC-leden stellen zich nu één voor één
zelÍ voor:
Mieke Vaanholt: lk was jarenlang met andere
ouders een enthousiast supporter van "onze
jongens", het Heren 4 team van het afgelopen
seizoen. Een van die jongens was mijn zoon
Michiel. Hij is op 2 augustus in het kader van een
uitwisseling voor een jaar naar Amerika is
vertrokken.
Om toch nog een beetje bii het volleybal betrokken
te blijven heb ik me beschikbaar gesteld voor de
jeugdcommissie. lk heb weinig verstand van
volleybaltechnische zaken oÍ van speltechniek,
maar rk ben wel enthousiast voor deze sport. Met
de ondersteuning van de andere leden utt de
jeugdcommissie die het klappen van de zweep
reeds kennen, zal het me ongetwijfeld lukken goed
binnen de jeugcommissie te Íunctioneren.

Mag ik me even voorstellen. Helaas, ik kom er niet
onderuit. Nou, hou je vast daar gaat ie dan. lk ben
Petra Wellrnk, ben 27 jaar en werk in Duiven op een
reclameburo. Zo je weet al heel wat. Nu verder: ik
woon in Doetinchem en speel al zo'n 20 iaar vol-
leybal. Met een onderbreking van 1 jaar (EAW),
ben ik altijd lid van Orion geweest. M'n werk in
Duiven bij Cator creatieve communicatie bestaat
hooÍdzakelijk uit administratief werk. Naast werk en
volleybal vind ik aÍ en toe nog eens de tijd om
andere dingen te doen die ik leuk vind. Zo vind ik
het heel gezellig om af en toe eens lekker uit te
gaan, lekker eten en drinken, veel swingen en
lekker dom doen. Zo een beetje een beeld? Zo
niet, we spelen vanaÍ 2 oktober om de twee weken
onze thuis-wedstrijden om 15.00 uur in Rozen-
gaarde, Dus wat let je en kom je me na de
wedstrijd de hand schudden (als ik het goed heb
speel ik ook dit jaar weer onder nummer 2).

Klaas Blankman: lk ben 39 jaar, getrouwd met

Erna,2 kinderen en werkzaam als automatiserings
deskundige bij Nienhuis Montessori tn Zelhem.
Sinds december 1991 ben ik akttef betrokken bij
Orion en wel als coach van het team waar mijn
zoon Paul in speelt, Voor die tijd was ik trouw
supporter van mijn dochter Ester. Dat ben ik
natuurlijk ook nu nog, maar als ie coach bent van
een ander team dan is er minder tiid om te komen
kijken.
Aan het einde van het vorige seizoen werd ik door
Marleen benadeid, met de vraag of lk zin en tiid
had om zitting te nemen in het jeugd bestuur. lk
kon daar Paul en Luuk opvolgen en de jongens lijn
onder de hoede te nemen.
Na enige dagen bedenktijd te hebben gevraagd,
heb ik besloten om de vrijgekomen plaats op te
vullen. De eerste vergaderingen hebben inmiddels
plaatsgevonden en we zijn volop bezig met de
voorbereiding van het nieuwe seizoen.

lk wil nog wel even namens alle iongens en mijzelf,
all ouders bedanken voor het rijden bij uitwedstrij-
den lk hoop dat we ook weer in het nieuwe
seizoen mogen rekenen op deze medewerking.
Onder het motto"SAMEN NAAR DE TOP'wens ik
iedereen een sportieÍ seizoen toe.

Samenstelling van de ieudcommssie:
Voorzitter: Marleen Groeneveld HackÍort 4 7006 JC
Doetinchem. Tel. : 34466
Secretaris: Diny Schimmel, Joh. Brugmanstraal 26,
7009 KR D'chem. Tel:34243
Mini-lijn: Henrine Pothof, Marsmanstraat 60, 7002
BB D'chem. Tel.'.43704
Mieke v d Heiden, Bloemerstraat 42, 7009 CR
D'chem. Tel : 32505
Meisjes-lijn: Petra Wellink, Verdlstraat 56, 7002 LP
D'chem. Tel.: 64546
Mieke Vaanhold, Wolborgenmate 99, 7006 DE

D'chem. ïel ; 35362
Jongens-lijn: Klaas Biankman, Trashorst 61, 7009
LB D'chem. Tel.: 43573.

Verzekerd
Wiggers heeft

van A tot Z
't totale pakket!

tot en met Ziektekostenverzekering!

tr Aan- en verkoop onroerend goed
I Taxaties
! Hypotheken
I Pensioenen
I Financiertngen

UW ADVISEUR
VOOR HET BESTE

RESULTAAT

MAAK
VRIJBLIJVEND

EEN AFSPRAAK

b.h.i. wiggers bv
makelaardij onroerend goed
assurantiën

PASSTFAAT 11

7001 GA DOETINCHEIJiI
TEL. 08340 - 32292

Van Aansprakelijkheids-
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Terug van eigenlijk nooit helemaal weggeweest,
bruin krokant en lekker gespannen gelijk één
volleybalnet, is. Tante Truus in Doetinchem gearri-
teruggeveerd. De vele vragen voor mijn Stichting
Ombuds Truus (SOT) Ieken mij directmeteen te
bespringen. Wij, proÍ, Bertus Bovenhands en ik,
vatten in dit rubriekje een belangrijk probleemge-
valding bij de glibberige horens. Een briefschrijver
schreef ons;

Beste Ombuds Truus,
lk schrijf altijd wel wat in jullie clubblaadje. Maar nu
heb ik even geen inspiratie. Wat moet ik doen???
Schrijvertje

Beste schrijver,
Uw probleem komt helaas vaak voor bij begin-
nende en veelal onstuimige auteurs. Vol
enthousiasme ben je bereid een vaste rubriek in je
klupblaadje te schrijven, maar na enkele maanden
(soms al na één maand!) besef je pas wat voor een
enorme geestelijke belasting dit is. Er is namelijk
een reusachtig verschil tussen af en toe een leuk
stukje schrijven óf constant moeten voldoen aan de
literaire eisen die een blad van het niveau van de
Orion Expresso aan haar medewerkers steltl Het
wil inderdaad wel eens voorkomen dat de inspiratie
wat minder is, Dit is op zich niet zo verschrikkelijk,
ware het niet dat de meeste schrijvers door de
redactie van het clubblad, voortdurend onder
mentale, verbale (soms banale, ja zelfs bachiale!)
druk worden gezet voor één bepaalde datum (in
vaktermen de "dead-line) hun literaire hoogstandjes
in te leversturen. Hier komen we meteen bij de
immer aanwezige strijd tussen de producent (in dit
geval de redactie) die kost wat kost zijn blad wil
vullen en de kunstenaar (de schrljver dus) die
meestal artistiek verantwoord bezig wil zijn en zijn
hele ziel in zijn werk wil leggen. Ook wij, lieve
kinderen, hebben hrermee te maken. De redactie
eist van Ombuds Truus dat de kopij voor een
bepaalde datum binnen moet zijn. Dit doen wij dus
meestal niet, wij verschuiven in Íeite stilstikumdode-
lijkzwijgend de "dead-line". ïante Truus moet eerlijk
toegeven dat het gezien haar drukke werkzaamhe-
den (ze schrijft niet alleen voor Orion Expres, maar
voor vrijwel alle grote dag- en weekbladen) vaak
erg moeilijk is om aan de irritant strakke tijdslimiet
van Wibo van de Sluisdeur te voldoen.
Gelukkig hebben wij aan inspiratie geen gebrek,
vanwege de enorme stapels problemen die jullie,
lieve lezers van dit blad, elke keer weer insturen.

Een kant en klare oplossing kan ik je helaas niet
geven Insp ratie heb je oÍ je hebt het niet Helaas
rs niet ledereen in de wieg gelegd voor't schrijven,
zoais mijzelÍ Tante Truus. Wél kan de Stichting
Ombuds truus enkele adviezen geven:
1- Negeer de redactie. Je kunt er rustig van uit-

gaan dat men blij mag zijn met elke letter kopij
dre binnenkomt, zodat het té laat ingestuurde
stukje toch wel gepubliplaatst wordt (Je denkt
toch niet echt dat dit artikeltje op tijd ingeleverd
is??)

2- len alcoholrsche versnapering prikkelt dikwijls
de Íantasie De Leesbaarheid van het hand-
schriÍt vermindert echter. Een vuistregel in

schrijverskringen veel gebruiki: De totale hoe-
veelheid alcohol in miilimeters mag nooit groter
ziln dan het kwadraat van het aantal gedronken
g azen en het aantal ter beschrkking staande
dagen (Globaal: 1 liter Bokma per koiom op A-4
papler )

3- Probeer, net zoals wij, lieve kinderen, zoveel
mogelijk levenservaringen op te doen.
Doe dlt, zoals enkele grote sehrijvers voór mij,
door een wereldvoetreis met tandenborstel te
maken, Nog een mogelijkheid om de zin van het
bestaan op deze aarde te leren kennen en je
zelf te ontdekken, is één seizoen meetrainen met
heren 2 of 3 onder de lllding van de heren "Karel

Mo evanger en Gerard Klomps. Dlt raad ik niet
iedereen aan vanwege de grote kans op ernstig,
blijvend geesteiijk oÍ lichamelilk letsel.

4- Ga eens op een donderdagavond oÍ zaterdag-
middag kijken in sporthal Rozengaarde als Orion
thuis spee il Met name bij de dames wedstrijden
is er genoeg te zien om hele boeken over
vo te schrilven, zowel op komisch humoristisch
als dramatisch neurotrsch gebied

Als je bovenstaande adviezen opvolgt, lijkt het de
SOT dat je toch enkele keren per jaar een stukje als
dit rnoet kunnen produceren. Wij hopen, dat je als
je ooit de nobelprijs voor de literatuur wint, je zult
herinneren aan rvle je dat eigenlijk te danken hebt.
Alie smoesjes/smesjes nog aan tce, de brieÍ is vol

Een stevige pakkerd van jullie
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Haldienst
l ste helÍt seizoen 93/94

do.
LÓ..

do.
za.
do.
aa

do
za.

do
za.

do.
za.

do.
7^

do.
72

do.
za.

do.
Ld.

do.
LÓ.

Tussen haakjes het aantal wedstrijden wat er wordt
gespeeld.
De aanvoerder van elk team wordt verzocht voor
dat de haldienst moet worden gedraaid kontakt op
te nemen met Hanneke Velthorst (tel: 35683) Dan
weet je wanneer je de wedstrijdformulieren kunt
komen halen en wat er precies moet worden
gedaan.

De Grote Cluh Aktie
ln oktober wordt weer een grote club aktie gehou-
den Orion doet ook dit jaar weer mee en er is
afgesproken dat elk senioren lid minstens twee
loten koopt danwelverkoopt. Zodra de loten
beschikbaar zijn worden ze tijdens de trainigsavon-
den over de groepen verdeeld. Het bestuur rekent
er op dat alle loten worden verkocht.

30-9
2-10 mo

mi.
7-10
9- 10

14-10
16-10 mo.

mt.

21-10
23-10

4-11
6-11 mo.

mi.

dames 4
dames B
dames 7
dames 2
dames 3
heren 7

heren 3
dames 7

heren B

dames 6

dames 9
dames'10
meisjes A

heren 9
dames 5

heren 6
heren 4
heren 5

(s)
(ol
(2)
(4)
(6)
(5)
(5)
(2)

BEI,ANGBIJI( . BEWA-Bf,N . BEI,ANGRIJI(

Colleetieve verzekering
Het Nevobo-district Oost-Gelderland heeft voor alle
bij haar aangemelde leden een collectieve onge-
vallenverzekering aÍgesloten. Dus ook voor alle
Orionleden die bondscontributre betalen,

We hopen, dat niemand ooit van deze verzekering
gebruik behoeft te maken, maar voor de zekerheid
wijzen we je toch op de bepalingen eryan. Bewaar
deze, wijs je ouders oÍ 1e partner op de verzekering
en schaam 1e niet er een beroep op te doen wan-
neer je meent dat dat terecht is.

De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen,
wedstrijden, vergaderingen etc. mits georgani-
seerd door oÍ goedgekeurd door of ten behoeve
van de organisatie/sportbond en /of vereniging én
tijdens het komen en gaan naar de eerder
genoemde activiteiten. Eén ander rn de ruimste zin
van het woord.

Natuurlijk zijn er talrijke bepalingen aan deze
verzekering verbonden. Het komt in het kort echter
hier op neer:

Wie voor, tijdens of na een training oÍ wedstrijd een
ongeluk krijgt of zodanig geblesseerd wordt dat
blijvend letsel dus gehele of gedeeltelijke invalidi-
teit, ontstaat, kan rekenen op een uitkering van
dezeverzekering. Ook in geval van overlijden
betaalt de verzekering dan een bedrag uit.
Je bent echter wel verplicht op zo kort mogelijke
termijn de verzekering in kennis te stellen van
hetgeen gebeurd is. Dit doe je via de secretaris
van de verenrging

We hopen, dat we nooit met de uitvoering van de
verzekering te maken krijgen, maar een ongeluk(je)
zit in een klein hoekje,

N.B. Voor diefstal van goederen is de vereniging
niet verzekerd. Laat dus geen spullen onbeheerd
achter, wanneer je er op een oÍ andere wijze aan
gehecht bent. Wanneer je iets kwijt raakt, draai je
zelÍ voor de kosten op.

1 1-1 1

13-1 1

1B-1 1

20-11

(4)
(6)

(5)
(4)
(2)

(3)
(6)

(5,1

(6)
(2)

mo.
mi.

25-11
27-11

9-12
11-'12 mo

mi.

16-12
1B-12

6-1
8-1

heren 5 (3)
dames 4 (7)

dames 7 (5)
jongens A (6)
dames 8 (2)

heren 3 (4)
dames 2 (7)

heren 6 (4)
dames 3 (4)
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