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BESTUURSBERICHT
Hallo allemaal
Dat het jaar 2020 de boeken in zal gaan als eentje om nooit te vergeten, wisten
we in april al, toen de competitie en alle zaalactiviteiten abrupt werden stilgelegd
als gevolg van het coronavirus. Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder en is
duidelijk dat de maatregelen rond corona ook komend seizoen nog wel van invloed
zullen zijn.
Hoe en in welke mate precies is nog niet te zeggen, maar gezien recente versoepelingen gaan we er wel van uit dat we na de vakantie weer de zaal in kunnen
voor trainingen. En ook de Nevobo heeft de start van de competitie half september
gepland, gelijk aan voorgaande jaren.
Nu de laatste trainingen op de grasvelden er sinds eind juni op zitten, is het seizoen 2019-2020 echt afgelopen. Dankzij die grastrainingen een langer seizoen dan
we gewend zijn, maar we hebben gemerkt dat bijna iedereen binnen de club erg
blij was met de mogelijkheid om buiten toch weer met teamgenoten te ballen.

Definitieve afwikkeling contributie
Goed nieuws, In ons vorige Bestuursbericht hebben we jullie ingelicht over de inning van

contributietermijn 7 van 8 eind april. We hebben toen aangegeven dat we nog

de laatste contributie- zouden onderzoeken in hoeverre we de laatste contributietermijn alsnog (deels)
termijn hoeft NIET moeten innen om het seizoen 2019-2020 financieel goed af te kunnen sluiten.

Goed nieuws want inmiddels kunnen we jullie melden dat dit niet nodig is en dat

geïncasseerd te de laatste contributierun dus NIET geïncasseerd wordt! Dat is een kleine meevaller
worden! aan het eind van dit bijzondere seizoen, ondanks het feit dat we half maart
noodgedwongen moesten stoppen in de zaal.

Grasvolleybal
Ook voor het aanbieden van de trainingen op de grasvelden van korfbalvereniging
Olympus ’58 hoeven we jullie niets in rekening te brengen. Zo hebben we het
seizoen na een korte en noodgedwongen pauze alsnog een vervolg kunnen geven
en kunnen verlengen tot eind juni toen de laatste trainingen op gras zijn gegeven.
Dankjewel!
Wij zijn als vereniging onze ‘buren’ van korfbalvereniging Olympus ‘58, de gemeente Doetinchem en BuHa bijzonder dankbaar voor hun medewerking en het feit dat
zij de velden op Sportpark Zuid ter beschikking hebben gesteld aan ons. Gezien
de grote opkomst tijdens de trainingen voor jeugd en senioren blijkt het grasvolleybal een aantrekkelijke en gewilde variant om het seizoen ‘na de zaal’ nog enkele
weken te verlengen. Iets wat we voor volgende seizoenen zeker gaan meenemen
als optie.
Maar ook grote dank aan alle trainers en (corona)begeleiders die de trainingen op
de grasvelden vrijwillig hebben gegeven en in goede banen hebben geleid.
Geweldig dat we met ons allen dit gedenkwaardige seizoen volleyballend hebben
kunnen afsluiten!

BESTUURSBERICHT
Najaars-ALV

Ook hebben we jullie eerder laten weten dat de Voorjaars-ALV in verband met
corona-maatregelen niet doorgaat en dat we de begroting van seizoen 2020-2021
tijdens de Najaars-ALV zullen presenteren. In diezelfde ALV leggen we ook verantwoording af over het boekjaar 2019-2020 dat op 1 juli 2020 officieel is afgesloten.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering is de penningmeester conform het
Schema van Aftreden aftredend.
Kandidaten die zich voor de functie van penningmeester verkiesbaar willen stellen,
kunnen zich melden door een mail te sturen aan info@orionvolleybal.nl
De exacte datum van de Najaars-ALV wordt na de zomer vastgesteld (eind
oktober/begin november) en de uitnodiging voor deze ALV ontvangen alle leden
uiterlijk twee weken voor de vergadering, inclusief alle onderliggende stukken.

Voorbereiding seizoen 2020-2021

Inmiddels zijn de voorbereidingen op volgend seizoen in volle gang. De TC legt
de laatste hand aan de definitieve teamindelingen en zaal- en trainingsschema’s.
Zodra deze afgerond zijn worden ze via de mail en website gecommuniceerd.
Ondersteuning gezocht
Om binnen de vereniging een aantal taken en werkzaamheden beter te organiseren en goed uit te kunnen (blijven) oefenen, zijn we voor komend seizoen op zoek
naar enkele enthousiaste leden of ouders die willen ondersteunen bij:
- de opbouwploeg
De opbouwploeg bestaat uit enkele vrijwilligers die op de ‘thuiszaterdagen’ helpen
bij het klaarzetten van de velden in de SaZa Topsporthal. Vooral voor de eerste
wedstrijdronde (vanaf 08.30 uur) moeten de 6 velden (4 in de Arena en 2 in de
kleine zaal) klaar staan. De ploeg start rond 07.30 – 07.45 uur.
(Tijdsbesteding: 1 tot 1,5 uur per thuiszaterdag)
- faciliteitenbeheer
De vrijwilliger fungeert als contactpersoon tussen de zalen waarin Rabobank Orion
volleybalt en de vereniging. Taken: registreren en bijhouden van gebruikte uren ivm
de afrekening van de inhuur)
(Tijdsbesteding: maximaal 2 uur per week, werkzaamheden kunnen vanuit huis
gedaan worden)
- vrijwilligerscoördinator
De vrijwilliger bewaakt en beheert de invulling van vrijwilligerstaken binnen de
vereniging.
(Tijdsbesteding: maximaal 2 uur per week, werkzaamheden kunnen vanuit huis
gedaan worden)
Leden en of ouders die belangstelling hebben of meer informatie willen, kunnen
een mail sturen naar info@orionvolleybal.nl

BESTUURSBERICHT
Grote Clubactie

Met een kleine groep vrijwilligers zijn we inmiddels ook weer gestart met de Grote
Clubactie. Vanaf 19 september kunnen de loten van deze grote loterij weer
verkocht worden. Via de traditionele lotenboekjes, maar ook weer online. We
hebben in een eerste webinar van de Grote Clubactie gezien dat die online
verkoop dit jaar een stuk eenvoudiger is als vorig jaar. Bovendien zijn er voor de
2020-editie nog veel meer prijzen beschikbaar waardoor de win-kans aanzienlijk
vergroot wordt! Met andere woorden: de Grote Clubactie 2020 heeft alles in zich
om een groot succes te worden!
Binnenkort zal de werkgroep jullie informeren over de actie, werkwijze en planning.
Maar voor de slimme verkopers onder ons: reserveer alvast wat loten bij ouders,
opa en oma, familie, vrienden en buren zodat je die vanaf 19 september kunt
De Grote Clubactie 2020 verkopen!

heeft alles in zich om een

Fijne vakantie!
groot succes te worden! Maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. Ook die zal voor veel

leden anders zijn dan andere jaren, maar we hopen jullie eind augustus allemaal
weer uitgerust en gemotiveerd in de sporthal te kunnen verwelkomen.
Geniet van de zomer!
Een zonnige en sportieve groet, mede namens Emiel en Geert
Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland

