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BESTUURSBERICHT
Hallo allemaal
Ook wij hebben afgelopen dinsdag in spanning kennis genomen van de boodschap
van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Vooralsnog concluderen wij hieruit dat huidige situatie en maatregelen tenminste tot in december
zal duren maar ook dat dat weer kan veranderen als de besmettingscijfers geen
verbetering laten zien. Er blijft dus ook voor ons als vereniging veel onduidelijk en
onzeker. Wij houden de berichten en instructies vanuit de verschillende sportkoepels nauwgezet in de gaten en zullen waar mogelijk of noodzakelijk op anticiperen.

Sporten voor leden onder 18 jaar

Voor onze leden onder de 18 jaar zijn de consequenties beperkt. De jeugdteams
trainen door; er is alleen geen competitie en/of mogelijkheid om wedstrijden buiten
de eigen vereniging te organiseren. Voor de leden die momenteel jonger zijn dan
18 maar in een seniorenteam spelen zijn speciale groepen geformeerd zodat deze
leden toch kunnen trainen.
Vooralsnog zijn alle trainingen verplaatst naar de Topsporthal en wordt zo min
mogelijk gebruik gemaakt van andere accommodaties.
Het blijft ook voor deze groepen belangrijk de protocollen nauwgezet te volgen.

Sporten voor leden van 18 jaar en ouder

Wij houden de Inmiddels is er een inventarisatie opgestart onder de leden van 18 jaar en ouder

om de interesse te peilen om in aangepaste vorm te gaan trainen. Dit omdat het,

berichten en instruc- onder de huidige condities, mogelijk blijft in groepen van 4 te trainen. Om dit te
ties vanuit de kunnen bewerkstelligen dient een separaat protocol te worden opgesteld en daarnaast vraagt dit een zorgvuldige en nauwkeurige voorbereiding.

verschillende sport- Afhankelijk van de interesse, de mogelijkheden en actuele situatie worden de
koepels nauwgezet opties in kaart gebracht om ook de leden van 18 jaar en ouder een trainingsin de gaten

programma aan te bieden.

Corona-protocol

Om het volleyballen de komende weken verantwoord en zo soepel mogelijk in te
richten, is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan de regels in het
corona-protocol. We zetten hieronder de belangrijkste op een rij:
- kom pas enkele minuten voor de training begint om zo drukte in de hal te
voorkomen;
- draag bij binnenkomst in de sporthal een mondmasker en doe deze pas af als je
bij het veld waar je traint bent;
- als je even moet wachten in de hal, houd dan minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar;
- ga pas naar jouw veld op het moment dat dit veld helemaal leeg is en voorgaande teams de Arena of kleine zaal verlaten hebben;
- omkleden en schoenen wisselen doe je op het veld waar je traint, niet in de hal;
- zorg dat je na afloop van een training als team de zaal verlaat. draag daarbij je
mondkapje tot dat je de sporthal uit bent. Daarmee zorg je ervoor dat teams die na
jou komen, sneller aan hun training kunnen beginnen;
- verlaat na de training de sporthal zo snel mogelijk;
- voor de trainingen ontvangen jullie een apart protocol van de trainers. Houd je
daar goed aan, want alleen door je aan die regels te houden, kunnen we blijven
volleyballen!

BESTUURSBERICHT
Oproep aan ouders

Graag doen we ook nog een dringende oproep aan ouders. We verzoeken jullie om bij het brengen en halen van de kinderen buiten de sporthal te blijven om
daarmee drukte in de hal te voorkomen. Als ouders om dringende redenen toch
binnen moeten zijn, geldt ook voor hen: draag een mondkapje en houdt minimaal
1,5 meter afstand.

Contributie

De huidige situatie en maatregelen zijn van andere aard dan de situatie en maatregelen van voor de zomer. Daar waar we op de intelligente lock-down als vereniging adequaat konden ingrijpen is dat in de huidige situatie minder goed mogelijk.
Hierdoor lopen vaste kosten zoals zaalhuur en de afdrachten aan de Nevobo
gewoon door.
Daarom is het ook dat wij als bestuur hebben besloten de contributie vooralsnog te
blijven incasseren zodat wij als vereniging aan onze bestaande verplichtingen kunnen voldoen. Lopende het seizoen kan dan worden bepaald wat de consequenties
zijn voor de hoogte van de seizoenscontributie. Dat is uiteraard afhankelijk van de
ontwikkelingen en de actuele situatie.
Uiteindelijk gaat het erom dat we als vereniging gezond door de huidige situatie
heen komen en zoveel mogelijk blijven volleyballen.

Najaars-ALV - oproep kandidaten penningmeester

Tijdens de Najaars-ALV, die op een nader te bepalen datum in december gehouden wordt, is de penningmeester volgens het Schema van Aftreden aftredend.
De huidige penningmeester Emiel Kniest is niet herkiesbaar dus het bestuur zoekt
kandidaten die zich voor deze functie verkiesbaar willen stellen. Geïnteresseerden
kunnen zich melden door een mail te sturen aan info@orionvolleybal.nl
In de bijlage bij dit bestuursbericht staat een functieomschrijving van de penningmeester.
De exacte datum van de Najaars-ALV wordt binnenkort vastgesteld en de uitnodiging voor deze ALV ontvangen alle leden uiterlijk twee weken voor de vergadering, inclusief alle onderliggende stukken.

Najaars-ALV - oproep kandidaten Kascommissie

Tijdens de Najaars-ALV treden de leden van de Kascommissie terug, nadat ze de
kascontrole over de jaarstukken van het seizoen 2019-2020 hebben uitgevoerd.
Dat betekent dat de vereniging nieuwe leden voor de Kascommissie zoekt.
De Kascommissie controleert jaarlijks de administratie en boekhouding van de
vereniging. Het werk van de Kascommissie kost gemiddeld twee avonden per
seizoen. Enig financieel en boekhoudkundig inzicht is een pré. Geïnteresseerden
kunnen zich melden door een mail te sturen aan info@orionvolleybal.nl
Een sportieve groet, mede namens Emiel en Geert
Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland

