
In het voorjaar van 2019 hebben 

we de pitch van Rabobank 

Graafschap voor Verenigingson-

dersteuning gewonnen. Dit is 

een project waarin onze hoofd-

sponsor in samenwerking met 

NOC*NSF, LKCA en Kunstben-

de de lokale verenigingen en 

stichtingen (op het gebied van 

sport & cultuur) wil ondersteu-

nen bij het invullen van hun am-

bities. 

Door verenigingen en stichtingen 

te ondersteunen met het daad-

werkelijk invullen van hun ambi-

ties creëren ze nieuwe inkomsten-

bronnen, binden ze nieuwe vrij-

willigers aan zich en maakt het de 

vereniging/stichting zelfredza-

mer en toekomstbestendig. Rabo-

bank Graafschap ziet het belang 

van verenigingen, nu en in de toe-

komst, en gelooft in de kracht van 

deze clubs.

Voor ons betekent dit dat we met 

vertegenwoordigers van Rabo-

bank en NOC*NSF gaan werken 

aan de doelstellingen die wij in on-

ze pitch hebben omschreven. 

Dat zijn 1. De vereniging qua orga-

nisatie toekomstbestendig maken 

en 2. De vereniging als regionaal 

kennis- en opleidingscentrum po-

sitioneren.

Na de zogeheten ‘intake’, waarin 

we samen met een groep leden en 

vrijwilligers en een vertegen-

woordiger van NOC*NSF, Rabo-

bank Graafschap, de Nevobo en 

SportService Doetinchem hebben 

gesproken over wensen, moge-

lijkheden en kansen, hebben 

NOC*NSF en Rabobank Graaf-

schap een projectbegeleider aan-

gesteld, die samen met ons de ve-

renigingsondersteuning gaat 

vormgeven. Inmiddels heeft het 

bestuur een eerste gesprek gehad 

met deze begeleider, Edith Frij-

link. 

Spiegelbijeenkomst

De volgende stap in het traject is 

een verenigingsbrede ‘spiegelbij-

eenkomst’ waarin we met een zo 

breed mogelijke afvaardiging van 

de vereniging gezamenlijk willen 

brainstormen en discussiëren 

over onze toekomst. Hoe maken 

we Rabobank Orion toekomstbes-

tendig? Welke prioriteiten stellen 

we als het gaat om plezier, presta-

tie en onze maatschappelijke rol? 

Zaken waarover het bestuur niet 

alleen wil en kan beslissen. 

Daarom nodigen we alle leden uit 

voor deze bijeenkomst die wordt 

gehouden op woensdag 29 janua-

ri 2020 in de SaZa Topsporthal. 

Vanaf 18.30 uur is de inloop, waar-

na het programma van 19.00 uur 

tot uiterlijk 21.30 uur duurt. 

Reserveer deze avond in je agen-

da en zorg dat je aanwezig bent zo-

dat ook jij kunt meedenken over 

de toekomst van onze mooie vere-

niging. Want die toekomst maken 

we samen. 

Meld je aan door een mail te stu-

ren naar info@orionvolleybal.nl 

Woensdag 29 januari 2020 in de SaZa Topsporthal
Vanaf 18.30 uur inloop, waarna het programma om 19.00 uur begint (tot uiterlijk 21.30 uur). 

brainstormen en discussiëren over onze toekomst
Spiegelbijeenkomst

Samen zorgen voor
meer slagkracht voor Orion!

Verenigingsondersteuning Rabobank Graafschap




