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BESTUURSBERICHT
Hallo allemaal
We zitten alweer bijna aan het einde van de eerste helft van het seizoen 20192020, ons jubileumseizoen. Op de drempel van een nieuw decennium willen we
jullie weer kort bijpraten over een aantal ontwikkelingen en zaken waarmee we de
afgelopen maanden druk zijn geweest.

Verenigingsondersteuning

Zoals jullie weten hebben we eerder dit jaar de pitch van de Rabobank Graafschap
voor Verenigingsondersteuning gewonnen. Na de zogeheten ‘intake’, waarin we
samen met een groep van ruim 10 leden en vrijwilligers en vertegenwoordigers
van NOC*NSF, Rabobank Graafschap, de Nevobo en SportService Doetinchem
hebben gesproken over wensen, mogelijkheden en kansen, hebben NOC*NSF en
Rabobank Graafschap gezocht naar een projectbegeleider, die samen met ons de
verenigingsondersteuning verder gaat vormgeven.

Reserveer woensdag
29 janauri vast in je
agenda en denk en
praat mee over de
toekomst van onze

Inmiddels hebben wij als bestuur een eerste kennismakingsgesprek gehad met
deze projectbegeleider, Edith Frijlink. Zij heeft met ons gesproken over de vereniging, onze uitdagingen en de twee doelen die we met de verenigingsondersteuning
willen bereiken.
Dit zijn: 1. de vereniging toekomstbestendig maken en
2. de vereniging als regionaal kennis- en opleidingscentrum
positioneren

mooie vereniging.

Spiegelbijeenkomst

De volgende stap in het traject is een verenigingsbrede ‘spiegelbijeenkomst’
waarin we met een zo breed mogelijke afvaardiging van de vereniging gezamenlijk
willen brainstormen en discussiëren over de toekomst van onze vereniging.
Hoe maken we Orion toekomstbestendig? Welke prioriteiten stellen we als het gaat
om plezier, prestatie en onze maatschappelijke rol? Zaken waarover wij als bestuur
niet alleen willen en kunnen beslissen.
Deze bijeenkomst wordt woensdag 29 januari 2020 in de SaZa Topsporthal
gehouden. We beginnen om 18.30 uur met een inloop, waarna het programma
van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur duurt.

Kom ook en praat mee

Reserveer deze avond alvast in je agenda en zorg dat je aanwezig bent zodat
ook jij kunt meedenken over de toekomst van onze mooie vereniging. Want die
toekomst maken we samen!
Meld je aan door een mail te sturen naar info@orionvolleybal.nl

BESTUURSBERICHT
Ondertussen in de zaal

Nu voor alle jeugdteams de eerste competitiehelft er al weer op zit en ook de
senioren zo’n beetje halverwege hun competitie zijn, tonen de ranglijsten
verschillende gezichten. Jongens B1 en de Meiden CMV team 41 mogen zich
kampioen noemen, terwijl de mannen van Heren 3 als ‘Wintermeister’ de
feestdagen kunnen vieren. En de teams voor wie deel 1 van seizoen 2019-2020
misschien wat tegenviel geldt dat we pas halverwege zijn, dus alle tijd om het tij te
keren! We kunnen ons in ieder geval opmaken voor een mooi, en in veel poules
spannend competitievervolg.
Wij wensen alle teams daarbij veel succes en plezier!

Jongens B1				

Grote Clubactie

Meiden CMV team 41

De Grote Clubactie 2019 levert Rabobank Orion een mooie €1.150,- op. Een
succes dat we danken aan alle leden die loten hebben verkocht! Sommige leden
hebben daarbij extra goed hun best gedaan en verdienen daarvoor een eervolle
vermelding en een prijs. Zo wist Roos Nieuwenhuis (CMV 41) individueel de
meeste loten te verkopen. Op de voet gevolgd door Carlijn Schreur (CMV 63).
Beide toppers wonnen met deze prestatie een teamuitje ‘Schaatsen op de
BAX-IJsbaan op het Simonsplein’ - mede mogelijk gemaakt door BAX advocaten
belastingkundigen. En bij de senioren won Dames 3 de titel ‘Best verkopende
team’. Zij wonnen een heerlijke borrel inclusief -hap bij Stadscafé Simons.
Daarnaast kregen zij namens hoofdsponsor Rabobank Graafschap een nieuwe
bidonkrat aangeboden.

BESTUURSBERICHT
50 jaar Orion

Ook de Jubileumcommissie is de afgelopen maanden druk geweest met de
voorbereidingen voor een groot jubileumevenement dat in het voorjaar van 2020
plaats gaat vinden. Zonder te veel prijs te willen geven, hebben de commissieleden
ons wel laten weten dat in het weekend van vrijdag 15 tot en met zondag 17 mei
een 50 uur durend spektakel wordt georganiseerd voor leden, oud-leden,
sponsors, vrijwilligers en andere betrokkenen!
Meer informatie volgt begin 2020, maar zet dit weekend alvast in je agenda want
het belooft echt een bijzonder mooi, feestelijk en sportief weekend te worden!

2020

Maar het nieuwe jaar heeft meer te bieden. Zo beginnen we 2020 al op 2 januari
goed met het Nieuwjaars Mix-toernooi in de Topsporthal. Vanaf 19.15 uur is de
zaal open en om 19.30 uur starten de wedstrijden.
NOJK
Twee dagen later, op zaterdag 4 januari, strijden onze jeugdselecties weer op het
Nederlands Open Jeugdkampioenschap. Rondom de feestdagen wordt er door
deze teams nog fanatiek gestreden om die dag zo sterk mogelijk voor de dag te
komen. Wij wensen alle teams daarbij alvast heel veel succes!
Basisscholen Volleybaltoernooi
Op 19 februari strijden leerlingen van groepen 4 tot en met 8 van basisscholen uit
de gemeente Doetinchem om de prijzen op het jaarlijkse Scholentoernooi. En in de
aanloop naar dit toernooi worden er in januari op de scholen al trainingen verzorgd.
Een mooie gelegenheid om de jeugd enthousiast te maken voor volleybal,
waarvoor vanuit de vereniging ieder jaar weer vrijwilligers actief zijn. Dankjewel
daarvoor!
Rest ons nog iedereen heel fijne feestdagen te wensen en tot in 2020.
Een sportieve groet, Jeroen, Emiel en Geert

Fijne feestdagen
en een gezond
en sportief 2020!

