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Hallo allemaal

In dit bijzondere ‘corona-seizoen’ kunnen we sinds enkele weken gelukkig weer 
buiten volleyballen op het gras van Olympus. We zijn bijzonder blij dat de korfbal-
lers hun velden weer ter beschikking stellen. Daardoor kunnen we seizoen 2020-
2021 in ieder geval volleyballend afsluiten. Voor zover nu bekend gaan we in ieder 
geval in mei en juni nog door met de trainingen op het gras.
We hebben elkaar sinds december niet meer in de sporthal gezien, maar we  
hebben wel een aantal punten die we via dit bestuursbericht graag met jullie  
willen delen.

René Wiggers Koninklijk onderscheiden
Erelid René Wiggers heeft maandag 26 april een Koninklijke onderscheiding ont-
vangen. Onder toeziend oog van burgemeester Mark Boumans kreeg hij het lintje 
opgespeld door zijn dochter Brechtje. 
René is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange en 
niet aflatende vrijwillige inzet voor het volleybal in Doetinchem en Orion in het  
bijzonder. Een zeer terechte erkenning waarmee we René van harte feliciteren!

Professionalisering
Rabobank Orion sluit aan bij een professionaliseringstraject van de Nevobo, 
Achterhoek in Beweging en Sportbedrijf Doetinchem. Doel daarvan is om de clubs 
in de Achterhoek organisatorisch en technisch op een hoger niveau te krijgen en 
houden en zo de toekomst van het volleyballen in de regio te versterken.
Onderdeel daarvan is de aanstelling van twee professionals die de komende vijf 
jaar verenigingen in de Achterhoek gaan ondersteunen. Eén professional richt zich 
daarbij op de technische ontwikkeling, de tweede professional meer op de organi-
satorische ondersteuning en ontwikkeling. De vacature voor de ‘technische profes-
sional’ is inmiddels vervuld. 

Wij zijn verheugd te melden dat Marc Donker uit Deventer deze maand begint als 
professional in de Achterhoek. Marc gaat 8 uur per week voor Orion werken en zal 
zich vooral richten op onze CMV-lijn. Daarbij gaat hij onder andere trainers begelei-
den en ondersteunen op technisch vlak. 
Behalve voor ons gaat Marc ook aan de slag voor Wivoc (Winterswijk) en Longa 
’59 (Lichtenvoorde). Mogelijk komen er in de loop van de tijd meer Achterhoekse 
verenigingen bij. De vacature van de tweede professional is nog niet uitgezet.
Marc is al vele jaren actief in het volleybal en heeft verspreid over heel Nederland 
veel ervaring opgedaan. In zijn woonplaats is Marc actief als trainer bij volleybal-
vereniging Avior.

Daarnaast verwelkomen wij clubkadercoach Danny Bent van Sportbedrijf Doetin-
chem. Danny gaat zich de komende twee jaar inzetten binnen de club om onder 
andere trainers en coaches op pedagogisch en didactisch vlak te ondersteunen en 
om trainersbegeleiders op te leiden en te begeleiden. Daarbij zal Danny ook nauw 
samenwerken met Marc, die de technische begeleiding en coaching van trainers 
oppakt.
Marc en Danny zullen zich binnenkort nader aan jullie voorstellen en bij de  
trainingen op het gras aansluiten.
Wij zijn er, samen met het TC van overtuigd dat we met de komst van Marc en 
Danny in samenwerking met onze vrijwilligers mooie stappen kunnen zetten  
richting de toekomst van onze vereniging.
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Seizoen 2021-2022
De TC is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. 
Medio mei worden de concept teamindelingen bekend gemaakt, net als de voor-
lopige zaalindeling. Hoewel er momenteel nog veel onzeker is over wanneer we 
de zaal weer in mogen, gaan we er vooralsnog vanuit dat we eind augustus, begin 
september weer ‘gewoon’ kunnen beginnen aan seizoen 2021-2022.

Herstructurering TC
Vooruitlopend op een vernieuwde organisatiestructuur is de Technische Commissie 
al gewijzigd. Marco Buiting bekleedt hierin de functie van ‘manager TC’ en is in die 
rol eindverantwoordelijk voor zowel de dames-/ meidenlijn als de heren-/ jongens-
lijn en de CMV. Daarnaast blijft Marco voorlopig verantwoordelijk voor de heren- 
en jongens prestatielijn. Mark Luesink wordt verantwoordelijk voor de heren- en 
jongens competitielijn.
Bij de dames-/ meidenlijn is Eric Maan verantwoordelijk voor de prestatieteams, 
voor de competitielijn is nog een vacature. Marianne Groothuis blijft TC-lid voor de 
recreanten. Marc Donker wordt TC-lid voor de CMV.
De vernieuwde opzet en samenstelling van de TC is onderdeel van de nieuwe 
organisatiestructuur, die we binnenkort met jullie willen delen.

Vacatures jeugdtrainers
Hoewel we al vrij veel posities binnen die nieuwe structuur bezet hebben, zijn 
we vooral in de jeugdlijn nog wel op zoek naar (hulp)trainers. Met de komst van 
professionals Marc en Danny hebben we de voorwaarden gecreëerd waarmee ook 
voor deze trainers (bij)scholing en begeleiding aanwezig is.
De komende weken zullen Danny en Marc een wervingscampagne starten onder 
leden en ouders zodat we er samen voor kunnen zorgen dat ieder team een trainer 
heeft.

ALV
Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering, 
die we in juni willen houden. Dit zal een online ALV gaan worden, waarin we in 
ieder geval de jaarcijfers van seizoen 2019-2020 behandelen, net als een update 
van het huidige seizoen en de begroting van seizoen 2021-2022. Tevens zal de 
nieuwe organisatiestructuur op de agenda komen.

Geen contributieheffing grastrainingen
We eindigen dit bestuursbericht waarmee we begonnen: met dit bijzondere corona-
seizoen. Een seizoen waarin we als vereniging veel minder hebben kunnen bieden 
dan normaal. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de contributie-inning. Na een 
‘enigszins normale’ eerste helft, waarin we drie van de reguliere termijnen hebben 
geïncasseerd, is sinds januari geen contributie meer geïnd.
Normaliter wordt ook van januari tot en met april contributie betaald, maar omdat 
we in die maanden geen tot weinig training hebben kunnen aanbieden, is besloten 
ook die vier termijnen niet te innen. Dat betekent dus dat dit seizoen geen  
contributie meer wordt afgeschreven, ook niet voor de trainingen op het gras die 
we momenteel aanbieden.

Een sportieve groet en blijf gezond, mede namens Emiel en Geert,

Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland
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