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Voorlopig gaan we 
ervan uit dat we eind 

augustus gewoon  
in de zaal kunnen  

volleyballen.
Als alles goed blijft 

gaan, spelen we half 
september onze 

eerste competitie- 
wedstrijden weer.

juli 2021

Hallo allemaal

Net als 2020 is ook 2021 een jaar waarin het coronavirus een absolute hoofdrol 
voor zich opeiste. Hoewel we het seizoen 2020-2021 nog positief begonnen in  
september was het na een paar weken alweer raak. De ene beperking na de  
andere zorgde ervoor dat van lekker volleyballen al snel geen sprake meer was.
Toen vervolgens in december het land weer ‘op slot’ ging, zag het er lange tijd 
somber uit. Hoewel de jeugd al redelijk snel buiten kon trainen op het kunstgras bij 
buurman DZC’68 op Sportpark Zuid en veel senioren thuis aan de slag gingen met 
eigen kracht- en conditieprogramma’s moesten we lang wachten op contact met de 
bal.
In het voorjaar kon geleidelijk meer en zo hebben we uiteindelijk het seizoen een 
aantal maanden buiten en binnen volleyballend kunnen afsluiten. Nu de zomer- 
vakantie nadert, zijn de laatste trainingen 16 juli gegeven.  

Voorlopig gaan er ervan uit dat we eind augustus weer gewoon in de zaal kunnen 
volleyballen. Dan is ook de volledige Topsporthal beschikbaar omdat de kleine zaal 
dan niet langer als vaccinatielocatie door de GGD gebruikt wordt. De Nevobo heeft 
inmiddels ook alle voorbereidingen getroffen voor de reguliere en bekercompetitie. 
Als het goed is, spelen we half september de eerste competitiewedstrijden van 
seizoen 2021-2022.

Dankjewel allemaal!
Net als vorig jaar hebben we dankzij onze buren van Olympus ’58 vanaf april weer 
kunnen volleyballen. Ook hebben we in de wintermaanden gebruik mogen maken 
van het kunstgras van DZC ’68. Daar zijn we deze verenigingen, de gemeente 
Doetinchem en BuHa bijzonder dankbaar voor. 

Maar ook grote dank aan alle trainers en begeleiders die de trainingen op de gras-
velden vrijwillig hebben gegeven en in goede banen hebben geleid. 
En ook dankjewel aan alle leden en ouders voor jullie flexibiliteit! Geweldig dat 
we met ons allen dit seizoen – daar waar mogelijk – volleyballend en trainend zijn 
doorgekomen!

ALV
Mede dankzij de vele ontwikkelingen en beperkingen die we het afgelopen seizoen 
voor onze kiezen hebben gekregen, hebben we nog geen Algemene Leden- 
vergadering kunnen inplannen. Dit gaan we de komende periode alsnog doen en 
een datum vaststellen zodat we snel na de vakantie alsnog de ALV kunnen  
houden. Jullie ontvangen na de zomer een mail met de uitnodiging voor deze ALV.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering is penningmeester Emiel Kniest  
conform het Schema van Aftreden aftredend. We zoeken nog steeds kandidaten 
die zich voor de functie van penningmeester verkiesbaar willen stellen.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen aan  
info@orionvolleybal.nl

Voorbereidingen seizoen 2021-2022
Inmiddels zijn de voorbereidingen op volgend seizoen nagenoeg afgerond. De TC 
legt de laatste hand aan de definitieve teamindelingen en zaal- en trainings- 
schema’s. Zodra deze definitief zijn, worden ze via de mail en website  
gecommuniceerd.
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Wijziging samenstelling Technische Commissie
Nadat Eric Maan heeft besloten om zijn TC-functie neer te leggen, is er binnen de 
Technische Commissie een vacature voor een TC-lid voor de Dames en Meiden 
prestatielijn. 
Tot het moment dat er een opvolger voor die positie is gevonden, neemt Marco 
Buiting als Manager TC die taak waar. Eric Maan blijft komend seizoen als trainer 
van Heren 2 actief binnen Orion.

Grote Clubactie 2021
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. Na het 
succes van de Grote Clubactie 2020 willen we er weer alles aan doen om ook in 
2021 weer een mooi verkoopresultaat neer te zetten!
Deze zomer zal de werkgroep jullie informeren over de actie, werkwijze en  
planning. Maar voor de slimme verkopers onder ons: reserveer alvast wat loten 
bij je ouders, opa en oma, familie, vrienden en buren zodat je die vanaf midden 
september kunt verkopen!

Fijne vakantie
Voorlopig gaan we 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

Fijne vakantie en  
geniet van de zomer!


